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Beköszöntő
								

Tisztelt Partnereink! Kedves Kollégák!
Most, amikor egy év után ismét jelentkezik lapunk, megállunk egy
pillanatra, ahogy ez év végén szokás, és visszatekintünk az elmúlt
esztendőre. Meg kell állapítanunk, a 2020-as év más volt, mint az előzőek.
Eddigi megszokott életünket – személyes sorsunkat és a vállalatok
mindennapjait egyaránt – gyökeresen változtatta meg, forgatta fel egy
parányi organizmus, amelyet nem látunk, nem ismerünk, de hatása
annyira jelentős, mint még eddigi életünkben talán semmi más.
Az egyéni élethelyzetek mellett, amelyet mindenki a saját bőrén érez,
ismer, a világjárvány drasztikus hatással van szolgáltatási szegmensünkre,
a személyszállításra, utaztatásra, turizmusra, hiszen az indokoltan
szigorú intézkedések a járvány terjedési ütemének csökkentését a kontaktusok, azaz az emberi találkozások számának
korlátozásával tudják elérni. Vagyis kerülendő minden olyan tevékenység, amely nem feltétlenül szükséges és emberek
mozgásával, csoportosulásával jár. Triviális, hogy a „Maradj otthon!” felszólítás egy személyszállító vállalkozás számára
nem az a szlogen, amelyet szívesen tűzhet zászlajára.

Homm központi telephely: 1115 Budapest, Hídvég u. 6-8. • Vasvári Ipari Park, 1112 Budapest, Repülőtéri út, Szerviz
8000 Székesfehérvár • 8900 Zalaegerszeg • 9600 Sárvár • 9721 Gencsapáti • 9173 Győrladamér
6800 Hódmezővásárhely • 2225 Üllő • 2060 Bicske • 2651 Rétság • 3500 Miskolc
9245 Mosonszolnok • 3580 Tiszaújváros • 9737 Bük (Nestlé) • 3533 Diósgyőr (Nestlé)
2051 Biatorbágy (városi közlekedés) • 5091 Tószeg (Accell) • 9241 Jánossomorja • 2132 Göd

Szervizek, telephelyek és megbízóink országszerte:

Nem tagadjuk, tavasz óta mi is érezzük a turizmust megbénító hatást, hiszen különjárati üzletágunk megrendelései
gyakorlatilag megszűntek. Együttérzünk azokkal az autóbuszos vállalkozásokkal, amelyeknek ez a fő profilja, így
ellehetetlenült tevékenységük. Bízunk benne, hogy sokuknak sikerül átvészelni ezt a nehéz időszakot és mielőbb együtt
dolgozhatunk.
Nekünk is fontos döntéseket kellett meghoznunk, hogy alkalmazkodni tudjunk a megváltozott piaci környezethez:
tudatosan nem a kapacitás visszanyesése, hanem a fejlesztés irányába mozdultunk el. Felépítettük és megnyitottuk
székesfehérvári regionális központunkat, munkába állítottuk 350. autóbuszunkat, elbocsátások helyett munkahelyeket
teremtettünk.
Tudjuk, hogy mindehhez nem lett volna elegendő muníció a bevállalós tulajdonosi szemlélet. Szükség volt és lesz jövőre
is munkatársaink lojalitására, üzleti partnereink kitartására, utasaink bizalmára.
Köszönjük, és kérjük 2021-ben is!

Homm Károly és Tóth Balázs ügyvezetők
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Kollégák bemutatása
								

Műszaki tanácsok
								

„Életem a vezetés”

Kovács Attila

Műszaki
tanácsok:
ezekre figyelj!

Villámportré Egyed Gábor
autóbusz-vezetővel
„Nekem mindig is az volt a legfontosabb, hogy kiszámítható legyen a munkám, és a lányom is biztos lehessen
abban, hogy menetrend szerint hazaérkezem és újra itthon leszek vele.”

Emlékszik-e arra a pillanatra, amikor életében először ült
volán mögé?
Már hogy is ne emlékeznék! Életem egyik sorsdöntő pillanata
volt! Mindössze hatéves lehettem. Édesapám – aki teherautót vezetett a helyi MGTSZ-ben, a Székelyudvarhely melletti
Oklándon – beültetett engem a saját vezetőülésére, a volán
mögé, és azt mondta nekem: „Na, fiam, induljunk!”
Milyen érzés volt?
Ma is érzem: kezem-lábam remegett. Apám valószínűleg már
készült erre a pillanatra, mert fahasábot rakott a lábam alá,
hogy elérjem a pedálokat. Mondta persze, hogy: „Finoman,
nagyon finoman engedd a kuplungot!” – de aki ezt hatévesen, életében először csinálja annak nem csoda, ha lefullad a
motorja. Nekem is jó nagyot rándult, de nem fulladt le! Pedig
még ember is volt a platón! Apám nyilván neki is elmondta,
hogy mit tervez a fiával, és hogy „Jól kapaszkodjon ám!” Így
vezettem le életem első öt-hat méterét, az egyik szalmakazaltól a másikig, és így dőlt el a pályaválasztásom, hatéves
koromban.
Ezek szerint előbb lett teherautósofőr, mint úrvezető.
Szó szerint! Katonaként előbb szereztem meg a C, majd a D, E
kategóriás jogosítványokat, és persze a B-t is.
Mi szél hozta Magyarországra?
A véletlen. Még Ceaușescu alatt történt. 1988-ban turistaként, zárt csoporttal Krakkóba utaztam, és a hazafelé tartó vonatról – egy hirtelen ötlettől vezérelve – az egész csoport, egy
emberként leszállt. Bár volt bennem egy kis félsz, de tudtam
magamról, hogy sose adom fel. No, és akkor mindenkitől csak
segítséget kaptam: a kalauz nem kérte a jegyemet, a rendőr
megértő volt, koszt-kvártélyra befogadtak idegenek, és másnapra már munkát is szereztek nekem.
Hogy sikerült itt egzisztenciát teremtenie?
Egy hét után már a saját lábamra álltam. Délelőtt karbantartó
lakatosként, este meg buszvezetőként, éjfélig dolgoztam. Szabadság és szabadnap nélkül.
Melyik volt élete legboldogabb pillanata?
Amikor a kislányom született, 2003-ban. Négyéves koráig
neveltük együtt a pedagógus feleségemmel. Válásunk óta a
lányommal egy háztartásban élünk, ő az én „kis bogaram”.
Kézilabdázott, vízilabdázott, úszott a Fradiban, leigazolt versenyzőként. Hozzám hasonlóan neki is hatéves korában dőlt
el a pályaválasztása. Akkor mondta először, hogy: „Apa, én
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jogász akarok lenni!” S most a legjobb úton tart arrafelé.
Ő is maximalista – akárcsak én. Neki az ötösön kívül más nem
jó! Csakhogy ő felpanaszolja ám nekem, hogy: „Apa, sose dicsérsz meg!” Valóban többet kellene őt dicsérnem. De engem
se dicsért meg az apám soha, semmiért.

Felkészülés a téli közlekedésre
Ismét eljött a tél, így pár fontos dologra
hívom fel a figyelmet:
• A Renault Master fűtőkészülék búvárcsöve nem minden
esetben ér le az üzemanyagtank aljáig, és ha nem kap
üzemanyagot, akkor öt indítás után letilt.
• Mivel téli időben az autóbuszaink „többet közlekednek
rossz látási viszonyok között, ezért a világítóberendezéseknek igen fontos szerep jut”, hiba esetén forduljanak a
javítóműhelyekhez.
• A gumiabroncsok profilmélysége nem lehet kevesebb,
mint a törvényileg előírt (75 cm alatti kerékátmérőnél
1,6 mm, 75 cm feletti kerékátmérőnél 3 mm, amit a
Homm Kft. a 75 cm feletti kerékátmérőnél kormányzott
keréknél 5 mm-re szigorított), de „hegyvidéki” vagy „nehezebb” területen szükség lehet még nagyobb profilmélységre is, amit jelzésre a területi műszaki szolgálat
bírál el.

Egyed Tímea, aki hatéves kora óta jogász szeretne lenni
Ha jól értem, élete két legfontosabb pillére a lánya és a vezetés.
Nekem mindig is az volt a legfontosabb, hogy kiszámítható
legyen a munkám és a lányom is biztos lehessen abban, hogy
menetrend szerint hazaérkezem, és újra itthon leszek, vele.
Korábban is a nemzetközi járatokat szerettem a legjobban.
A Budapest–Firenze járat minden kanyarulatát ismerem. Tudom, hogy milyen dokumentumokat kell már a beszállásnál
ellenőrizni az utasaimnál, felismerem, ha valaki bódult állapotban akarna utazni, nem felejtem el megnézni a poggyászaikat, a vízumot (már akinek kell), az útmenti pihenőknél a
le- és felszállásokat. Minden az én felelősségem!
2007 óta vagyok a Homm Kft.-nél. Olyan ez itt nekem, mint
egy nagy család. Összetartó csapat. Itt mindenkinek a munkája egyaránt fontos. Sokszor pótolja nekem a saját, Erdélyben
maradt családomat, akik nagyon mások, mint én. Az öcsém
is apánk nyomdokaiba lépett. Mentőzik, de semmi pénzért ki
nem tenné a lábát a családi fészekből. Ő mindig is látni akarja
a templom tornyát az anyánk szoknyája mellől.
Igaz-e, hogy a buszvezetők olyanok a szárazföldön, mint a
tengerészek a vízen: ahány kikötő, annyi lány?
Háááát… bizony eléggé…
GG

• A téli közlekedésre az autóbuszt felkészíteni (fagyálló fagyáspontját megmérni, téli szélvédőmosóval feltölteni
a tartályt, a fűtőkészülék működését kipróbálni, a páramentesítőt és a tükörfűtést ellenőrizni, stb).
Készülni kell a havas, jeges csúszós úton történő közlekedésre. A hideg időben a hidakon, felüljárókon a legvalószínűbb a lefagyás veszélye. Körültekintőbb közlekedés,
lassabb haladás, a külső hőmérséklet figyelése (legalább
elindulás előtt) elvárt.
Őszi-téli útviszonyok jellemzője a nedves, nyálkás úttest.
Sajnos sok olyan útszakaszon végzünk szolgáltatást, ahol a
traktorok mezőgazdasági munka után felhordják az úttestre
a sarat, sártömböket. Ezen szakaszokat az őszi időszakban
kellő elővigyázatossággal közelítsük meg, mert a jeges úttesttel megegyező tapadással (igen síkos) rendelkeznek.
Nagyon sok esetben előfordul, hogy az általunk használt járművet nem ismerjük eléggé; ne féljünk kérdezni,
mert előbb vagy utóbb mindenki hozzájut a megfelelő

információhoz az autóbuszával kapcsolatban. Ami a mostani téli időjárást érinti, az a fűtés. A helyes fűtéshasználat azt
jelenti, hogy a „kályhát” addig használjuk, amíg felmelegszik a motor hűtőfolyadék-rendszere, de utána kapcsoljuk
ki a vezérlőpanelen a „kályhát”, nem a fűtést. Kályha nélkül meleg motornál van fűtés, ha megismerjük az általunk
használt autóbuszt. Ha a motor nem tartja a megfelelő motorhőfokot, akkor javítás szükséges. Amennyiben folyamatosan be van kapcsolva a fűtőkészülék (kályha), észre sem
vesszük a hibát. Ez alól kivételek a „kis” motoros autóbuszok (pl. VDL Ambassador) mert kicsi a motor, ezáltal kevés
„veszteség” hőt termel a motor, amit fűtésre lehetne fordítani (korszerű motorok hátránya). Az Euro-5, Euro- 6-os
motorral szerelt autóbuszok egy része is érintett.

Fogyasztásmérések észrevételei:
A nagyobb méretű autóbuszoknál elengedhetetlen az elő
retekintő, környezetre figyelmes vezetés. Minden felesleges megállás, lassítás többlet üzemanyag-fogyasztást okoz.
Ha megfelelő követési távolságot tartunk az előttünk közlekedő járműtől, akkor menet közben van időnk nyugodtan
reagálni a forgalom és a környezet hatásaira. Nagyon sokan
ismert útvonalon közlekednek naponta akár többször is,
ez szerencsés, mert teljesen megtanulja (megtanulhatja)
a gépkocsivezető az útvonalat, hol találhatók az úttesten a
gödrök, hullámok, és hogy mekkora gázt kell adnia, milyen
sebességgel mehet egy-egy útszakaszon, vagy hol veheti el
a lábát a gázpedálról, mert úgy a kanyarig lelassul, és csak
kis mértékben kell a fékpedállal korrigálni a sebességet. A
„gurítás” az autóbuszoknál TILOS! Ha fokozatban marad a
váltó és motorféket használok, akkor „0 liter” üzemanyaggal közeledem a pl. kanyar felé, ami fogyasztás szempontból
hasznos, és van megfelelő kenése a váltónak. Ezek mellett a
menetrendnek (megállók + menetidő) rendben kell lennie,
ha pontosítani kell, akkor azt a forgalmi vezetőnek jelezni
kell, aki segít megoldani a felmerülő módosításokat.
Balesetmentes közlekedést kívánunk minden kollégának!
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Buszbemutató
								

Covid-19
								

Koronavírus:

A karácsony idén sem
marad el, legfeljebb kicsit
más lesz, mint ahogy
megszoktuk
A vírushelyzet folyamatosan változik, ezért nehéz
előre tervezni. Ugyan, még nem tudjuk, hogy mikor és miként találkozhatunk családtagjainkkal, de
azért érdemes teret engedni az ünnepi hangulatnak és a szabályokhoz mérten megélni azt.

Buszbemutató:
„A csillagos tizenkettő”

Karácsonyi jó tanácsok
A legtöbb európai országban az eddig közzétett javaslatok azt
veszik alapul, hogy idén karácsonykor nem érdemes nagyobb
családi körben ünnepelni. Kevés ember gyűljön össze egy
helyen, aki pedig meglátogatja idős rokonait, ne menjen be
hozzájuk, inkább szabad téren találkozzanak.
Az nem meglepő, hogy a zárt terekben a maszk használatát
javasolják, az pedig remélhetőleg sokakat nem ér újdonságként, hogy a kézmosás hasznos dolog. A briteknél bekerült a
javaslatok közé viszont néhány olyan pont, amelyre nem biztos, hogy sokan gondoltak volna: az asztalnál mindenkinek
legyen kijelölt helye, a családi társasjátékok helyett pedig kvízeket játsszanak inkább, hogy nagyobb legyen a távolság, és
ezúttal hagyják el a közös éneklést, mert aközben is jobban
terjed a koronavírus.

Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD
Kis szójátékkal élve, de szerencsére nem teljesen hasonlítva a
film címére, nagy örömünkre szolgál, hogy még ebben az évben sikerült forgalomba helyeznünk az egy flottába tartozó, Mercedes-Benz Tourismo 15 RHD típusú autóbuszokat. A megnevezés talán több szempontból is találó. Összesen tizenkét darab,
évjáratban 2012-es, a „csillagos” megnevezés pedig egyértelmű névjegye a márkának.
Ezek az autóbuszok a legmagasabb turista felszereltséggel rendelkeznek, amit a Mercedes ebben a kategóriában piacra bocsátott. Ezt a második generációsnak mondott modellt a gyár 2006-ban kezdte el gyártani azzal a szándékkal, hogy a magasabb
kategóriát képviselő, Mercedes Travego típusú turistabusznak egy megfizethetőbb, de felszereltségben ugyanazt a luxust biztosító járművét tudják kínálni a szakma képviselőinek. A jelenleg megvásárolt járművek ennek a típusnak a már jól kiforrott és
megbízható példányai.
A járművek felszereltége
Minden autóbusz 49+1+1 fős.
Felszereltségében az összes jelenleg megvásárolt autóbusz
úgynevezett „soft line” utasülésekkel készült, ezek plusz
párnázott ülések, amelyek a még kényelmesebb utazást biztosítják. Továbbá minden buszban található DVD-lejátszó,
fedélzeti toilett, konyha – ezek mind az utasok kényelmét
szolgálják.
Különösen fontos megemlíteni, hogy ezen járművek mindegyike három ponton rögzített biztonsági övvel van ellátva.
Reméljük, hogy mind kollégáink, mind megrendelőink számára számos, biztonságban és kényelemben eltöltött kilométert tudunk majd biztosítani.
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Műszaki jellemzők
Évjárat: 2012
Teljes hosszúság: 12 méter
Tengelyek száma: 2.
Saját tömeg: 13 587 kg
Össztömeg: 18 600 kg
Motor-lökettérfogat: 11 967 ccm
Teljesítmény: 300 Kw
További biztonsági felszerelései:
ABS, ASR, ESP, retarder, intarder, tempomat, tolatókamera

Karácsonyi bevásárlás
A termékhiány elkerülése érdekében nagy erőkkel dolgoznak
az üzletek, hiszen a vírus első hullámában pillanatok alatt kifosztották őket a vásárlók. Bővített készletekkel készülnek a
megnövekedett igényekre konzervekből, tisztítószerekből,
tartós élelmiszerekből és az ünnepi menühöz szükséges alapanyagokból. Az online rendeléseket is könnyítik, mivel tavas�szal, a vírus első hullámában ez még elég nehézkes volt. Azóta
jócskán megnövekedett a webes rendelések száma az átlaghoz képest, és az üzletek is sokkal felkészültebbek.
Sokan már elkezdtek bevásárolni a karácsonyi időszakra, hogy
a koronavírus elleni védekezés jegyében elkerüljék a tömeget.
Így viszont épp az előrelátó vásárlók miatt ugrott meg a forgalom az üzletekben. Aki teheti, elsősorban az online vásárlásokat vegye igénybe!
A korai vásárlás nemcsak az ajándékokra és a karácsonyi kiegészítőkre, hanem sok esetben az ételekre is igaz. Az üzletek
többsége azonban továbbra is közvetlenül karácsony előttre
várja a legnagyobb „pörgést”, hiszen a korábbi tapasztalatok
alapján a legtöbben akkorra időzítik a karácsonyi bevásárlást.
Ezért nagyon fontos, hogy a bevásárlás során is mindenki betartsa a koronavírus terjedésének megfékezését célzó szabályokat és ajánlásokat.

Mit tegyen, ha potenciálisan fertőzöttnek érzi magát?
A koronavírus most már mindenhol ott lehet, bárki hordozhatja a vírust, és bárkinek továbbadhatja a fertőzést. Fontos,
hogy lassítsuk a járvány terjedését.
Ha úgy érzi, elkaphatta a vírust, fontos betartani az alábbi szabályokat.
• Maradjon otthon, ne menjen közösségbe!
• Ne személyesen menjen a háziorvosi rendelőbe, hanem
telefonon hívja fel háziorvosát! A háziorvos telefonon
fogja feltenni a kérdéseit.
Ha felmerült a koronavírus-fertőzés gyanúja:
a) ha a tünetei enyhék, tehát nem igényel kórházi kezelést,
akkor otthoni karanténba kerül.
b) ha a tünetei súlyosak (pl. nehézlégzés, tüdőgyulladás) és
kórházi ellátást igényel, akkor a mentő kórházba szállítja, ahol
megtörténik a kórházi ellátása.
A betegség leggyakoribb tünetei
A koronavírus-fertőzés sokszor tünetmenetes vagy csupán enyhe tünetekkel jár. Ha kialakulnak panaszok, akkor
a COVID–19 tünetei jellegzetes sorrendben jelentkeznek.
A leggyakoribb első tünet a szaglás és ízlelés elvesztése, amit
a negyedik-ötödik napon magas láz és száraz köhögés követ.
Ezt követően jelentkezhet hasfájás, hányás és hasmenés. Súlyos esetekben komoly fulladás alakulhat ki. Az idős embereknél előfordul, hogy ilyen tünetek nem jelentkeznek, csak
gyengeség és fáradékonyság alakul ki, amihez zavartság és
fejfájás társulhat.
Ha a COVID–19 enyhe lefolyású, ugyanúgy kell kezelni, mint
egy hagyományos náthát. Ez otthoni ágynyugalmat, szükség
esetén tüneti szerek, láz- és köhögéscsillapítók alkalmazását
jelenti. Fontos emellett a megfelelő kalória- és fehérjebevitel,
hasznos lehet a D-vitamin, C-vitamin, cink és szelén szedése.
Ennél többre csak akkor van szükség, ha a betegség lefolyása
súlyosabb. Ha fulladás vagy véres köpet, mellkasi nyomásérzés, nehézlégzés, pihegés és szapora légzés, nagyon gyors
szívverés, erős fejfájás és szédülés, gyors állapotromlás jelentkezik, azonnal segítséget kell kérni.
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Partnereink
								

Partnereink
								

Közel 20 év tapasztalattal
rendelkezünk az újrahasznosítás terén

ReGlass Kft.

„Célunk, hogy az üveghulladék ne szemét legyen, hanem újra alapanyag!”
A Re-Glass Kft., mint a Fer-Marik Kft. jogutódja, családi vállalkozásként alakult 2000-ben, Orosházán. 2015-től
új tulajdonosokkal és vezetéssel dolgozunk, 15-20 főnek biztosítva munkahelyet. Alapvetően síküvegek begyűjtésével, kezelésével és hasznosításával foglalkozunk. 2016-ban a tevékenységünket kiterjesztettük a csomagolási üvegekre is. Az ezekhez szükséges valamennyi személyi, tárgyi eszközökkel és engedélyekkel rendelkezünk. Évente kb. 30.000 tonna sík- és öblösüveg-hulladékot gyűjtünk be és hasznosítunk. Tevékenységünkkel a környezetet védjük: az üveghulladék nem lerakókba, vagy a természetbe, hanem üveggyárakba kerül, ahol újra öblös, vagy síküveg, illetve üveghab készül belőle.
Cégünk fő tevékenysége az üveghulladék begyűjtése, kezelése és hasznosítása. A begyűjtés saját gépjárművekkel történik. Rendelkezünk négy konténerszállító kamionnal és a hozzá
tartozó nehéz pótkocsikkal. Ezáltal egyszerre három, megrakott konténert tudunk szállítani. Mintegy 120 db konténerrel
rendelkezünk.
Az általunk begyűjtött vagy vásárolt üveghulladékot a meglévő berendezéseinkkel kezeljük. Szállító partnerek szerint,
technológiailag és környezetvédelmi szempontok miatt is el
kell különíteni a sík- és a csomagolási üveg begyűjtését és kezelését.
Az ipari síküveghulladék feldolgozása mellett az elmúlt három évben a cég által korábban nagy mennyiségben nem
kezelt csomagolási üveghulladék felé is nyitottunk, és ezen
a területen szeretnénk fejleszteni. Feldolgozunk ipari (CocaCola, Teva, Topjoy stb.), fogyasztói (HORECA – több mint 200
partner), valamint a közszolgáltatók által begyűjtött lakossági
üveghulladékot is.
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Termékünk a kezelt üveghulladék, amely a kezelés által elveszti hulladék státuszát – end of waste – és már termék
(alapanyag), nem pedig hulladék. Döntően az üvegiparban,
alapanyagként újraolvasztják. Ez energiamegtakarítást jelent
az üveggyárak részére.

Budapesten értelemszerűen nagyobb a vásárlóerő, ezért a
HORECA-begyűjtésünk itt a legerősebb. Az ipari partnereink
erősek. A CE-Glass Kft. az ország második legnagyobb síküveg
feldolgozó üzeme. Az OROSházaGLAS Kft. itthon piacvezető
és európai szinten is jelentős piaccal rendelkezik.
Romániában csak Bukarestben működik üveggyár, ezért a
hozzánk közelebb eső üzemekből saját és romániai partnerünk (Eurobonus) által is hozzánk kerül az ipari üzemek üveghulladéka.
Magyarországon nincs színesüveg-gyártás, ezért a begyűjtött
színes üvegeket az Eurobonuson keresztül Olaszországba,
valamint Romániába exportáljuk. Saját kiszállításunk jelenleg
nincs.
Legfőbb partnerünk az O-I Hungary Kft., amely 2018-ban
felújította a kemencéjét, melynek életciklusa 15-17 év, azaz
ebben az időszakban biztosan szüksége lesz a jelenlegi technológia szerint 35-40 000 tonna/év tört üvegre. Itt mi vagyunk a legnagyobb beszállítóik. Erre az évre már 25 000
tonnára szerződtünk, melynek 90%-át már beszállítottuk.
2019/2020-ban technológiai fejlesztést hajtanak végre,
amelynek eredményeként a tört üveg felhasználási lehetőségük megduplázódik.

Az üvegipari hasznosítás mellett, a Swietelsky Magyarország
Kft.-vel közösen végzett laborkísérletekkel és aszfaltozással is
igazolható módon, az üveg az aszfaltba keverhető alapanyag.
Jelenleg a Magyar Szabvány még nem teszi lehetővé ezt a
módszert, de bízunk abban, hogy a szabványt az eredmények
ismeretében módosítják.
Környezetünkben nincs sóderbánya, és nincsenek folyók,
amelyen gazdaságosan és nagy tételben sódert lehetne szállítani. Ezért a betongyártók is megkerestek minket.
Az orosházi üveggyár közelsége miatt mindenképp előnyünk
van a fehér csomagolási üveg értékesítésében a versenytársakhoz képest. Síküveg-begyűjtési szisztémánk más, mint a
konkurenciáé, mivel mi olyan konténereket használunk (9-10
m3), amely egyaránt alkalmas a kis- közepes és a nagyvállalatok rugalmas, szelektív gyűjtésre alkalmas kiszolgálásához.
Az üveghulladék újrafeldolgozása által rengeteg energiát és
nyersanyagot takaríthatunk meg, ezzel is védve környezetünket.
Telephely, iroda: 5900 Orosháza, külterület 0460/10 hrsz.
Mobil: +36-20/217-8560, +36-20/778-4474
www.reglass.hu • info@reglass.hu

Valamennyi partnerünkkel határozatlan idejű – általában több
éve működő – szerződéseink vannak.
Üveghulladékot síküveg-feldolgozó üzemektől (pl. CE-Glass
Kft., OROSházaGLAS Kft.), üveget csomagoló anyagként használó üzemektől (Coca-Cola, Teva, Topjoy stb.), kereskedelmi
helyekről (HORECA), valamint az NHKV Zrt.-n keresztül, közszolgáltatóktól vásárolunk és gyűjtjük be.
A logisztikai költségek miatt telephelyünktől 200-250 km-es
körzetben gazdaságos a begyűjtés. Partnereink ezért döntően Budapest és környékéről, Közép- és Kelet-Magyarország
régióból, valamint Romániából kerülnek ki.
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Az első saját csarnokunk
								

								

Székesfehérvár, megnyitó
30 éves születésnapját ünneplő cégünk 2020. szeptember 8-án, Székesfehérváron megnyitotta regionális központját.
A jubileumi eseményt Vargha Tamás országgyűlési képviselő, külügyi államtitkár nyitotta meg, majd dr. Cser-Palkovics
András polgármester felavatta, Spányi Antal megyéspüspök pedig megáldotta a régió legmodernebb autóbuszjavító
és -karbantartó létesítményét.
Az ünnepi beszédek és a cég 30 éves történetét összefoglaló film után a csarnokban ülők meglepetésére egy 50 fős
busz indult meg a szerelőcsarnok belseje felé. Az ijedség nem tartott sokáig, a busz ugyanis a bejárati ajtóra kifeszített
nemzeti színű szalag átszakítása után be is állt helyére, átadva a teret Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspöknek,
aki megáldotta a létesítményt.
A székesfehérvári iparterületen megépült, klimatizált szervizcsarnokban autóbusz-javító, -karbantartó és -mosó működik, továbbá a gépkocsivezetők továbbképzését és pihenését is szolgálja a létesítmény. Az első saját tulajdonú bázisunk nemcsak a cég logója miatt lett zöld. A megújuló energiára épülő, hőszivattyús hűtés és fűtés mellett a madárbarát kerttervezést, a mosóberendezés által használt víz 90%-ának visszaforgatását, valamint az esővíz öntözéshez történő összegyűjtését is fontosnak tartották tulajdonosaink, akik a megnyitón hangsúlyozták: a cégcsoport kiemelkedően jó kollektívája mellett arra a legbüszkébbek, hogy „a Covid–19 okozta világgazdasági válság által egyébként erősen
érintett területen működve sem kellett megválniuk egyetlen munkatársuktól sem”.
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Kirándulás tippek
								

Magyar találmányok
								

„Úgy áll ott a várrom,
mint öreg király fején korhadt koronája.
Ajtónak, ablaknak nyílásán áttör a
nap fénye, s az a fény a távolból
mintha drágaköve volna a koronának.”
Eötvös Károly

A szigligeti vár, a Balaton vára
A Balaton-felvidék leglátványosabb vára a Balaton partján magasodó magányos sziklabércen álló szigligeti vár. A bástyákról
lélegzetelállító kilátás nyílik a Balatonra, a Tapolcai-medence
tanúhegyeire. A 2013-ra teljesen felújított és immár 750 éves
múltra visszatekintő vár méltán az egyik legnépszerűbb kiránduló célpont a Balaton északi partján. Déli oldalán a Balaton
partja mossa, északon pedig a tapolcai tőzeges mezőség és
hegyek határolják. Bárhonnan közeledünk Szigliget felé, a régi
vár mindenhonnan a szemünk elé tárul. Egyike azon kevés várainknak, amely a török időkben sohasem hordozta tornyain
az oszmán felségjelvényeket. Derék katonái 150 éven át őrizték függetlenségét, csak a Habsburg-gyűlölet pusztította el,
felrobbantván a falait.
A vár és az alatta fekvő falu utolsó tulajdonosai az Eszterházy
család voltak, akik a II. világháború végéig birtokolták azt.
A több szintes, alsó és felső várból álló erődítmény Szigliget
több magaslata közül a közvetlenül az Öregfalu felett emelkedő, 229 méter magas Várhegyen fekszik. A római katolikus
templom mögötti, táblával is jelzett, meredek lépcsős úton
elindulva először az alsóvárba jutunk, majd át egy gyilokjárón, a korabeli ágyúkkal berendezett Mártonfalvy-rondellára.
Egy meredek lépcsősoron juthatunk az alsóvárnál 20 méterrel feljebb lévő felsővárba. Itt régen az öregtorony és a várúr
palotája és tornya állt.
A várlátogatás fénypontja a falakról nyíló káprázatos kilátás, a
kéklő Balaton vize, a közeli Badacsony és a Szent György-hegy
koporsó formájú hegye, a kopár tetejű Csobánc a várrommal
felejthetetlen látvány.
A XII. századi bencés várkápolna feltételezett helyén alakították ki a rekonstruált várkápolnát.

A várudvarról nyílik a középkori várkonyha rekonstrukciója,
a szabad kéményes, kemencével is ellátott konyhában képet
kaphatunk, hogyan is készültek több száz évvel ezelőtt az ételek, milyen edényeket, evőeszközöket használtak a várban élő
emberek.
A várban számos középkori játékot rendeznek, a nyári szezonban koncertek szórakoztatják a látogatókat. Információt a
programokról a vár honlapján találunk.
Nyáron szinte folyamatosan özönlenek a turisták az igen népszerű várba, a várudvaron büfét is találunk kenyérlángossal,
kézműves sörökkel. A várudvar egy árnyékos helyén pedig
középkori támájú fajátékokkal felszerelt játszótér áll a kisgyerekes családok részére.
A várba felvezető út mellett, a jobb oldali épületben, a Kisfaludy utcai Galériában találjuk a Korok fegyverei című kiállítást,
ahol fegyverek, páncélok garmadáját láthatjuk az őskortól
kezdve a középkoron át a legújabb korokig. A földszinten vártörténeti kiállítást rendeztek be. A fegyverkiállítás külön belépővel látogatható!
A várlátogatás után érdemes sétát tenni a bájos kis falu apró,
fehér, nádtetős házai között, vagy akár végigjárni a különös
nevű szigligeti dombokon vezető Kamon-kő tanösvényt.
A környék igazán gyönyörű és természet közeli, a vár oldalán
szőlőskertek futnak, tavasszal virágba borulnak a gyümölcsösök.
Forrás: www.szigligeti-var.hu, www.kirandulastippek.hu

Gábor Dénes

Magyar találmányok – A HOLOGRÁF
„Minden magyar, akivel csak találkoztam, eredeti volt vagy szörnyen eredeti.”
(Enrico Fermi, Nobel-díjas atomfizikus)
Ami az eredeti gondolkodásmódot illeti, annak nem volt
híján Gábor Dénes Nobel-díjas tudósunk sem, akinek személyében szerencsésen találkoztak azok a tulajdonságok,
amelyek néha még a kivételesen tehetséges egyéneknek is
csak külön-külön sajátjuk: a problémameglátás képessége,
az alapos elméleti tudás, a fáradhatatlan kutatási hajlam, a
kifinomult technikai érzék és a szintézisteremő elme. Gábor Dénes ilyen értelemben megtestesítette a klasszikus
mérnökember típusát. Élete során közel száz szabadalmat
jelentett be, melyek mindegyike megérdemelne egy-egy
külön tanulmányt. Legjelentősebb felfedezése kétségkívül
a holográfia elvének felismerése.
Ezzel a képek rögzítésének egy olyan módját fedezte fel,
ami több információ visszaadását tette lehetővé, mint bármelyik, addig ismert eljárás. A korábbi képfajták síkbeli vetületek voltak, a holográf azonban valós térhatást mutat, a

szem megtévesztésére építve. Tizenhat esztendeig lapult a
módszer szakmai folyóiratokban, ám végül 1971-ben Gábor Dénes a holográfia kidolgozásáért fizikai Nobel-díjat
kapott.
A találmány koherens, interferálni képes hullámkötegekből
álló fény alkalmazásán alapul. Ezekkel világítja meg a tárgyakat, amelyek egy – ugyanabból a fénynyalábból származó – fénysugárral találkoznak. Az így keletkező interferáló
hullámképet fényképészeti úton rögzítik, majd vetítéskor
újra koherens fénnyel világítják meg. A megfelelő világítás
hatására a kép rekonstruálja a tárolt információt.
A holográf egyébként nemcsak leképezés, hanem információtárolás is, és olyan, fény hatására működő rendszer, ami
nemcsak az atommag belső leképezésére alkalmas, de az
agy modellezésére és betű, szöveg felismerésére, illetve
fordítására is.

Biztosítás
								

Autós teszt
								

Az ideális kisautó:

Renault Clio TCe 100

Az egészségbiztosítás
lehetőségei és jelentősége
Az egészség biztosítása
Betegségek és balesetek – akaratunk ellenére – bármikor
történhetnek az életünkben. Ezek többsége sajnos jelentős jövedelemkieséssel és egyéb gondokkal is járhat. Finanszíroznunk kell a gyógyítás, az ápolás és a gyógyszerek
költségeit.
Ez napjainkban egyre több embert foglalkoztató téma,
hiszen a hazai egészségügy – hiába van kötelezően előírt
társadalombiztosítási finanszírozás – nem minden esetben
tudja felmerülő igényeinket a megfelelő szinten és elvárható időtartamon belül kielégíteni.

Az egészségnek ára van
Egyre inkább megkerülhetetlen része lesz a hazai egészségügyi ellátásnak a magánegészségügy, annak ellenére is,
hogy ez a terület továbbra is alig szabályozott, és jelentős
többletköltséggel járhat a szolgáltatásokat igénybe vevők
számára a közegészségügyhöz képest.
Mindannyian tapasztalhatjuk a várakozási idők és a várólisták hosszúságát, a kórházak leterheltségét, az eszköz- és munkaerőhiányt. Ha komolyabb műtétre vagy
hosszabb kórházi kezelésre szorultunk már valamikor a
közelmúltban, sajnos valószínűleg nem ismeretlen fogalom számunkra a hálapénz sem. Ilyen – tulajdonképpen
illegális – módon nem kevés pénzt költenek a betegek az
egészségükre, miközben csak reménykedhetnek benne,
hogy „cserébe” megkapják az elvárt gondoskodást és a lehető legjobb egészségügyi ellátást.
Ez a rendszer egyértelműen rossz, a gyakorlat elterjedése
meglehetősen nagy károkat okoz erkölcsileg és anyagi értelemben is. Mára oda jutottunk, hogy sokan úgy gondolják: a hálapénz megfizetése nélkül biztosan nem törődnek
velük megfelelően sem az orvosok, sem a nővérek, amely
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állapot következményeként a gyógyulás és végső soron a
hőn áhított egészség kerülhet veszélybe.
Mi lehetne jó megoldás, látva, hogy a közegészségügy
helyzete és állapota a közeljövőben nem várható, hogy jó
irányba változik?

A magánegészségügy szerepe
A magánszektor egyik nagy előnye, hogy a szolgáltatásaival
rugalmasabban alkalmazkodhat a fogyasztói igényekhez,
és az aktuális trendekhez, gyógyászati irányvonalakhoz
igazíthatja az elérhető vizsgálatok, kezelések és műtétek
kínálatát.
A privát egészségügy óriási színvonalbeli ugrást jelent,
csak épp kellően drága ahhoz, hogy a többség ne engedhesse meg magának. Ezért is érdemes elgondolkodni a
lehetőségen, hogy egészségügyi szolgáltatások igénybevételére biztosítást kössünk, hiszen jelentős nyugalmat adhat
a tudat, hogy szükség esetén minőségi egészségügyi ellátást kaphatunk, bosszantó várakozások nélkül és mindezt
igényes környezetben. Ráadásul a kiadások tervezhetők,
hiszen a biztosítás díját havonta fizethetjük.

Új egészségbiztosítási lehetőségek
Egészségügyi szolgáltatás-finanszírozást, azaz egészségügyi
ellátást ajánlanak elérhető áron mindenkinek, aki megnyugtató megoldásra vágyik ezen a téren. A munkáltatók
számára pedig nagy előny, hogy a biztosítás költségként
teljes egészében elszámolható, adó- és járulékmentesen.
L-Insurance Biztosítási Alkusz Kft.
+3670-773-5587
ugyfelszolgalat@etienne.hu

Sötét felhő gyűlt a kisautók fölé, hiszen egyre inkább uralkodók a divatos szabadidőautók ebben a méretben is, és a
legújabb környezetvédelmi normáknak is ezek felelnek meg a
legnehezebben. Pedig az ilyen klasszikus kisautóknak, mint a
Renault Clio, vannak múlhatatlan érdemei.
4 méteres hosszával és közel 2,6 méteres tengelytávjával az
új Clio akkora, amekkorák pár éve a kompakt autók voltak.
Ennélfogva a beltere is elég lehet akár egy kisebb család számára. Már csak azért is, mert a biztonság terén magasra tette
a lécet a Renault. A LED-es fényszórók hatékonyan terítik a
fotonokat az éjszakában, a parkolóradar és a tolatókamera
pedig a lökhárítók épségére vigyáz, az utasokat sok légzsák
védi. Sávtartó és tempomat is volt a magasan felszerelt tesztautóban.
Remek minőségérzetű és modern hangulatú a Renault Clio
utastere a digitális műszeregységgel a kormány mögött és a
középkonzol nagy érintőképernyőjével. Igényes megoldás a
tekerőkapcsolókba integrált kijelző a klímapanelen és a zongorabillentyűként felsorakoztatott gombok felette. Télen különösen jólesik, hogy nemcsak az ülések, de még a kormány
is fűthető. Ilyen kisautóban már szinte semmiről nem kell lemondani, még navigációs rendszer és Apple CarPlay is van.
Csomagtartójának pereme magasan van, de 391 literes térfogata a mindennapokban bőségesen elegendő. A fedélzeten
az apróságoknak is könnyű helyet találni, hiszen az ajtózsebek
sokat elnyelnek, a mobiltelefon pedig a elfér a váltókar előtt.

Igazán csinos kisautó a Clio, melynek dizájnja elődjéhez képest nem változott drámaian, mégis frissebb lett az arca és
szebbek a részletei. Sötétben is felismerhetővé teszik a fényszóró jellegzetes menetfényei, de mutatós az oldalán lévő
krómcsíkba nyomott Clio felirat is.
999 köbcentis, háromhengeres turbómotorja kellemesen
viszi az 1,2 tonnás kisautót. 100 lóerős teljesítménye éppen
ideális, a 160 Nm nyomaték pedig már kicsivel 3000-es fordulat alatt elérhető, ezért érzésre dinamikusabban lehet autózni
a Renault Clióval, mint azt a közel 12 másopderces gyorsulási
adat (0–100 km/óra) sugallja.
Elöl MacPherson-felfüggesztése van, hátul pedig csatolt lengőkaros. A futómű ezzel inkább franciásan kényelmes, de a
turbómotor és a pontos kormányzás még akkor is jó vezethetőséget ad neki, ha visszajelzésből már nem sok érkezik a
vezetőhöz. Ötsebességes kézi váltója könnyedén jár, de a kapcsolási érzete kissé műanyagos.
Fékjei hatásosak, és az elektromos kézifék megrendelésével
együtt már a hátsó felnik mögött sem dobfék, hanem tárcsa
lassítja az autót, ami nemcsak esztétikusabb, de igényesebb
megoldás is.
Szívó háromhengeres motorral a Renault Clio kicsit több mint
4 millió forinttól indul, a remekül felszerelt (Intens szint), narancssárga, 100 lovas turbómotorral szerelt változaton már
5,3 millió forintos árcédula lóg.
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Magyar felfedezők
								

Múzeumok
								

Magyar Műszaki és
Közlekedési Múzeum
Műszaki Tanulmánytár – Mobileum
1117 Budapest, Kaposvár utca 13–15.

Sass Flóra

Sass Flóra varázslatos szépségű magyar felfedezőnő volt, a
XIX. század második felében járta Afrikát férje, Samuel White
Baker oldalán. Kalandos felfedezőútjukról naplót vezetett,
amely csak száz év múltán került napvilágra egy padláson
porosodó régi ládából. Írását nem a nyilvánosságnak szánta,
de minden más forrásnál érdekesebben és életközelibben
mesél a fekete kontinens gyarmatosításáról, a számunkra
ismeretlen világ hétköznapjairól.
Bár Flóra gyerekkoráról nem sokat tudunk, talán még az afrikai időszaknál is kalandosabb és nehezebb lehetett életének ez a szakasza. Sass Flóra saját születése napjául 1841. augusztus 6-át jelölte meg. Hétéves koráig Erdélyben élt, székely családjában, 1848 őszén azonban a kislány szüleit és fiútestvérét lemészárolták a felkelő román parasztok. Flóra úgy
menekülhetett meg, hogy a család román szolgálója nagy lélekjelenléttel magáénak mondta a gyermeket. Később egy
örmény család vette magához, s tőlük kapta Finnián családi
nevét is. Maga Finnián, a családfő, Bem seregében volt őrnagy, s a szabadságharc bukása után Törökország felé menekül családjával. Vidinben a kis Flóra eltűnt, és tíz évig rabszolga volt. 1859 januárjában Samuel White Baker angol mérnök
megvásárolta és feleségül vette, ettől kezdve Flóra hűséges
társa lett Bakernek.
Különös módon szerzett asszonyával Baker nem kívánt azonnal a hazájába utazni. Elhatározta, hogy előbb Afrikába tesznek egy vadászkirándulást. A hírlapokból értesült, hogy honfitársai, James Augustus Grant és John Hanning Speke a Nílus forrását kutatják. Végül úgy határozott, hogy vadászút
helyett a Nílus forrásának felderítésére utazik feleségével, a
saját költségén felszerelt expedícióval.
1861. április 15-én indultak Kairóból, felfelé a Níluson. Kísérőik fellázadtak az embertelen körülmények miatt, és majdnem megölték őket, Lady Baker türelme és rábeszélőképessége mentette meg őket. Flóra és Baker gondoskodása
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adott új erőt Gondokoróban a végsőkig elcsigázva visszatérő Grantnek és Speke-nek. Tőlük értesültek arról, hogy a Fehér-Nílus forrását Granték a Viktória-tóban vélték felfedezni. „Hátha maradt számomra is egy babérlevél a fán”, reménykedett Baker, és tovább folytatta útját.
1864. március 14-én jutottak el az Albert-tóhoz, melyet Baker és Sass fedezett fel s keresztelt el Viktória királynő elhunyt férjéről. A felfedezők az Albert-tóban megtalálták a
Nílus második forrását. Ekkor úgy tűnt, hogy a Nílus forrásainak Néró óta kutatott problémája megoldást nyert. Később azonban kiderült, hogy Bakerék felfedezése nem teljes. Az évezredes Nílus-rejtélyt véglegesen csak a belga
Bruckhardt–Waldecker-féle expedíció tisztázta 1934-ben. A
felfedezőket nagy ünnepléssel fogadták a brit fővárosban.
Bakert a királynő lovaggá ütötte, Flóráról azonban tudomást
sem vett annak ellenére, hogy hivatalosan mindenütt elismerték érdemeit ebben a szenzációs földrajzi felfedezésben.
1889-ben a walesi herceg kérésére ismét útra keltek. Anglia szerette volna meghódítani a Szudántól délre fekvő afrikai királyságokat, és ebben kérte Samuel Baker segítségét.
Küldetésük csak részben sikerült, a rabszolgaságot sem sikerült teljesen megszüntetniük. A bennszülöttek csodálták
Sass Flórát a szőke haja miatt, emiatt elnevezték Hajnalcsillagnak (Myadue).
2019. március 4-én a Magyar Afrika Társaság kezdeményezésére Kövér László emléktáblát avatott Sass Flóra tiszteletére a Nílus partján, az ugandai Murchison-vízesés Nemzeti Parkban.

Híres magyar gyártmányú, illetve a magyar ipar kibontakozásában központi szerepet játszó külföldi gépek képezik a Tanulmánytár anyagát. Hangsúlyos helyet kaptak a XIX. század
energiatermelését szolgáló különböző gőzgépek, a századforduló évtizedeit fémjelző magyar gyártmányú motorok,
valamint a XX. század nagy szivattyú- és turbinafejlesztési
időszakainak kiemelkedő példányai – mind-mind működtethető állapotban. Bemutatják a gőzgépek kialakításához vezető jelentősebb fizikai kísérleteket és az első gőzgépek másolatait, de számos eredeti és befűthető gőzgép, működtethető modell és makett is az érdeklődők rendelkezésre áll.
Az eredeti gyári gépcsarnokok hangulatát idéző terem képet ad a magyar ipar fellegvárainak, többek között a Láng,
a Ganz, a Hoffher és Schranz, a Schlick–Nicholson gépgyárak
fejlesztési munkáiról is. Akik pedig a nagy műszaki elődök
iránt érdeklődnek, itt megtalálhatják pl. Bánki Donát, Csonka János, Jendrassik György a maga idejében világszenzációként emlegetett találmányainak első példányait.
A Mobileum újfajta szemléletet tükröz. Lényege, hogy a látogatók közvetlen kapcsolatba kerülhetnek a műtárgyakkal,
megforgathatják kerekeiket, működés közben tanulmányozhatják azokat. Az interaktív gépcsarnokban a látogatók műszaki rejtvényként saját maguk „fedezhetik fel” az ősi masinák működésének lényegét. A kiállított darabok egy másik
csoportja múzeumi idegenvezetők, szaktanárok közreműködésével indíthatók el.
A tanulmánytár különösen alkalmas tanórák lebonyolítása, mert az itt megtartott foglalkozások eredeti környezet-

ben zajlanak, és így valódi szakmai gyakorlatot jelenthetnek
a közép- és felsőoktatásban részt vevőknek. Az interaktív
gépcsarnok nem csak a műszaki tudományok iránt érdeklődőket szolgálja: a fiatalabb korosztályoktól az idősekig élvezetes múzeumlátogatást biztosít az ipari kultúrára fogékonyaknak, akik maguk szeretnék mozgásba hozni letűnt korok
gépeit, felfedezni működési mechanizmusukat és fejlődésük
érdekes történetét.
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Kolozsvári Antal rovata

Kolozsvári Antal rovata
								

Tisztelt Kollégák! Hölgyeim, Uraim!
Azért ez a megszólítás, mert most nemcsak az autóbuszvezetők
részére írom le a gondolataimat, hanem a Homm Kft. minden
dolgozójának, akik a téli időszakban saját vagy szolgálati gépkocsit vezetnek.
Tudatosan irányított önfegyelemmel sokkal könnyebb elviselni
azokat a ránk nehezedő terheket, amelyekkel a téli időszakban
fokozottan számolnunk kell.
A téli gépkocsivezetés – még akkor is, ha enyhe a tél – általában
sokkal több nehézséggel jár, mint a nyári, hiszen ekkor rossz látási
és útviszonyokkal, fagyos reggelekkel, lemerülő akkumulátorokkal
kell szembenéznünk. Néhány tipp, melyekre érdemes odafigyelni
a téli vezetés során!
Induljon könnyebben a reggel!
A rutinos autósok jól tudják, hogy a téli reggeleken az indulásra
több időt kell szánni, mint a tavasztól őszig terjedő időszakban,
főleg akkor, ha az utcán vagy a szabad ég alatt parkol az autónk.
Ennek az az oka, hogy a hidegben nehezebben indulhat járművünk, és a páralecsapódás következtében befagyhat a szélvédő,
az ajtó és a nem kifogástalanul működő akkumulátor is nehezítheti az elindulásunkat.
Hogy ezek a kellemetlen percek minél ritkábban jelenjenek meg
az életünkben, jó, ha még az őszi időszakban felkészülünk a
télre, és az autó téli felkészítése nem merül ki a gumiabroncsok
cseréjében.
Elengedhetetlen például:
•
•
•
•
•

beszerezni a fagyálló folyadékot,
ellenőrizni a hűtővíz fagyáspontját,
és téli ablakmosó folyadékot tölteni az ablakmosó tartályába,
cseréljük le az ablaktörlő lapátokat,
érdemes ellenőrizni az olajszintet és utána tölteni, ha
szükséges.
• szakemberrel alapos műszaki átvizsgálást elvégeztetni.
Télen különösen figyeljünk arra, hogy legyen minél több üzemanyagunk, hogy ha esetleg elakadunk vagy egy baleset miatt
araszolásra kényszerülünk, kitartson és tudjunk fűteni is. A fenti
tanácsokat megfogadva jelentősen csökkenthetjük egy esetleges
vészhelyzet kialakulásának esélyét.
Legyünk körültekintőek, tegyünk be egy-két hasznos dolgot
még a csomagtartóba (különösen hosszabb utak előtt):
• a feltöltött elsősegélydobozt (kötelező, és van lejárati ideje is),
• az elakadást jelző háromszöget (kötelező),
• a sárga biztonsági mellényt (kötelező annyit a gépkocsiban
tartani, ahányan éppen utaznak a járműben),
• izzókészletet (bár nem kötelező, de jó, ha van),
• indítókábelt, szerszámos dobozt, hóláncot, vontatókötelet,
• tartalék fagyálló ablakmosó folyadékot, kefét, amivel
lesöpörhetjük a havat a kocsiról,
• jégkaparót, hólapátot, elemlámpát, papír törlőkendőt,
• eldobható, nehezen szakadó gumi- vagy egyéb
szerelőkesztyűt,
• takarót, meleg holmit, kesztyűt, tartalék zoknit és lábbelit (az
átnedvesedett lecserélésére),
• ivóvizet, esetleg élelmet (különösen, ha gyerekkel utazunk).
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A könnyebb indulásért…
Télen reggelente igen hideg a motor, ebben az esetben ne
induljunk rögtön, és főleg mellőzzük a magas fordulatszámot!
Ez ugyanis óriási igénybevételnek teszi ki a görgőket, hiszen
ekkor még nem eléggé olajozottak, így ez könnyebb és gyorsabb
kopásukhoz vezethet. Azt is vegyék figyelembe, hogy ha csak
rövidebb utakra mennek télen, akkor ajánlott sűrűbben cserélni
az olajat, ugyanis a motor könnyebben károsodik, ha felgyülemlik
benne az üzemanyag és a kondenzvíz.
A reggeli autóindításra mindig szánjunk pár percet: miután
beindítjuk az autót, néhány percig járassuk a motort, és csak
utána induljunk el. Ha nehezebben indul az autó, hidegben
gyakran előfordul, hogy hosszabb ideig kell önindítózni, ezzel
azonban vigyázzunk, hiszen könnyen tönkremehet az önindító
szerkezet. Egy-egy önindítózás csupán öt-hat másodpercig
tartson, és két kulcselfordítás között várjunk néhány percet.
Ha mégis probléma adódik…
A legkörültekintőbb gondoskodás esetén is előfordulhat, hogy
gond adódik a reggeli indulásnál, ilyen lehet, ha például egy
nagyon hideg éjszaka után befagy a hűtővíz. Ebben az esetben
nem szabad beindítani az autót, mert az károsíthatja a motort,
főleg akkor, ha a vízpumpa is befagyott. Mindenképpen hívjunk
szakembert, aki meg tudja állapítani a probléma okát, és segíteni
tud, mit tegyünk ilyenkor.
Könnyen előforduló jelenség az is, hogy a gumitömítés odafagy
az ajtóhoz, és amikor kinyitjuk az ajtót, a tömítés kiszakad.
Ennek elkerülésére ajánlatos lehet a gumitömítéseket szilikonnal
átkenni, megelőzve a nagyobb problémát.
A téli időjárás közeledtével gyakrabban fordulnak elő bizonyos
veszélyeztető hatások, amelyek másképpen jelentkeznek a közúton, lakott területen, szabadban tartózkodáskor és a kifejezetten a téli ünnepekhez kapcsolódó eszközöknél.
Hólánc használata
Heves hóesés vagy fagyott hótakaró esetén jó szolgálatot tehet
a hólánc, amelyet érdemes a hajtott tengelyen lévő kerékre
rakni, így kormányozható marad az autó. A hólánc feltételét és
levételét érdemes otthon kipróbálni, hogy a gyakorlatlanság ne
okozzon problémát a hidegben. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkinek készenlétben kell tartani a hóláncot a tél beköszöntével, de
azt tudni kell, hogy amennyiben a „Hólánc használata kötelező”
táblát kihelyezik az adott úton – a „Hólánc használata kötelező
tábla vége” tábláig – csak olyan járművek közlekedhetnek, amelyek legalább egy hajtott tengelyén a gumiabroncs hólánccal van
felszerelve. Amennyiben e korlátozó jelzőtáblát közúti határátkelőhelyen helyezték el, csak azok a járművek léphetnek be területére, amelyeken készenlétben van legalább egy hajtott tengely
gumiabroncsának felszereléséhez szükséges hólánc.
Hóláncot csak havas, jeges úton szabad használni.

Ismerjük meg az általunk használt jármű vezetési tulajdonságait
(visszapillantó tükrök elhelyezkedése, esetleg holttere, a jármű
súlypontja, teljesítménye, hajtáslánc-kialakítása, magassága, a
fékrendszer kialakítása és működési tulajdonságai, a vezetést
segítő elektronikus berendezések használata), ezeket figyelembe
véve vegyünk részt a közlekedésben.

Az üzemanyagárak eléggé magasak, és valószínűleg tovább
nőnek.

A síkos úton való fékezés teljes összpontosítást kíván, ráadásul
a fékút télen általában hosszabb, mint optimális körülmények
között.

A legtöbb autónál már 30 km/óra sebességnél hármasba,
50 km/órától négyesbe lehet kapcsolni, s így a fogyasztás 25%kal csökkenhet.

Amennyiben a kocsiban nincs blokkolásgátló (ABS), úgy a kerekek
gyorsabban leblokkolnak, a jármű kormányozhatatlanná válhat,
és könnyen kicsúszhat. Ilyenkor lábunkat vegyük le a fékről, hozzuk egyenesbe az autót, és csak akkor fékezzünk, amikor az autó
már ismét irányban áll. Alapvetően fontos, hogy számítson a fékezésre és tartsa meg a szükséges féktávolságot. Kerülje a hirtelen fékezést és a nagy sebességet.

Az autót üresben melegíteni éppolyan szükségtelen, mint amilyen zavaró. A motor számára jobb, ha menet közben, alacsony
fordulatszámnál melegszik.

Ne tegyen hirtelen mozdulatokat, és kerülje a túl erős gyorsítást
(a gyorsítás fokozatos és ne erőteljes legyen). Próbáljon meg fokozatosan fékezni, nehogy blokkolódjanak a kerekek.

Három kilométernél rövidebb autózás a háromszorosára növelheti a fogyasztást.

Ha a kerekek blokkolnak, a jármű megcsúszik és irányíthatatlanná
válik. Ha ez történik, a fékpedál felengedésével engedje, hogy az
abroncsok újra tapadjanak, majd felváltva lassítson a motorfékkel
és a fékpedál lenyomásával.
A hegymeneti megcsúszás veszélyének csökkentése érdekében
váltson magasabb fokozatba, mint száraz időben tenné.
Útközben érdemes egy fékpróbával felmérni a tapadást, természetesen ott, ahol nem okozunk ezzel balesetveszélyt.
Aki teheti, próbálja ki a téli tanpályás vezetést, ami nagyon sok
új ismeretet nyújthat, és a gépkocsivezető éles helyzetben is
tudni fogja, mit kell tennie, ha a jármű megcsúszik, kifarol vagy
kicsúszik az útról.
Télen a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így csökken a balesetek
bekövetkeztének kockázata, rossz manőverezés esetén pedig
könnyebben korrigálhatók a hibák.
Ha elindulásnál az autó megcsúszik, akkor nem a nagyobb
gáz, hanem a finomabb pedálkezelés segít. A kormány álljon
egyenesen.
Ha kanyarban alulkormányzott az autó (az eleje hagyja el a
kanyarodási ívet), akkor sose tekerjen még a kormányon! Tartott
kormány és egy kis fékezés hamarabb megoldja a problémát.
Ha kanyarban túlkormányzott az autó (kicsúszik a fara), akkor a
csúszás irányába történő gyors ellenkormányzás szükséges! A fékezés általában ront a helyzeten.
A vészfékezést mindig egyenes irányba próbálja meg! Ha teker a
volánon, azzal a tapadást csökkenti.
Ha nincs blokkolásgátló az autón, akkor pumpálva (szakaszosan)
fékezzen, különben irányíthatatlanná válik az autó, bármilyen
irányban áll a kerék.

Vezetéstechnikai ajánlások

Minél kisebb a tapadás, annál finomabb mozdulatokra van szükség.

Induljunk időben, hiszen a menetidő várhatóan megnő, ismerjük meg a helyi közlekedési viszonyokat és veszélyes útszakaszokat. Kövessük figyelemmel a közlekedési tudósításokat, amelyek
hasznos információkkal szolgálhatnak számunkra, a modern rádiók beprogramozhatók arra, hogy a közlekedési híreket nyomon
kövessék és a szükség esetén a megfelelő csatornára kapcsoljanak. Készüljünk esetleges alternatív útvonalak igénybevételére.

Nyugodt, kiegyensúlyozott vezetéssel jelentősen csökkenthető a fogyasztás. Nem érdemes az autót nagy sebességgel „turbóztatni”, mert maximális sebességhez közel aránytalanul sokat
fogyaszt, s rendkívüli módon szennyezi a környezetet, a plusz
költségen felül pedig számíthatunk bírságra és/vagy karosszériajavítási költségre is.

Takarékoskodó ötletek

A jármű motorjának nyomatékát optimálisan kihasználva, megfelelő fordulatszám-tartományban használva kíméljük a pénztárcánkat, és kevésbé szennyezzük a környezetünket!

A rövid távú városi közlekedés megerőltető a jármű számára,
mert a motorolaj csak kb. 30 perc elteltével válik igazán kenőképessé.

Hosszabb várakozás alatt a motort minden esetben állítsuk le.
Már 15 másodperc várakozási időnél benzint takaríthatunk meg.
Hárompercnyi várakozás során pedig annyi benzint lehet megtakarítani, amennyi három kilométer megtételéhez kell.
A ködlámpa használata
Nagyon sok autót lehet látni városon belül és azon kívül is
ködlámpával közlekedni. Okulásként ismételjük át röviden a
ködlámpa használatára vonatkozó szabályokat.
Ködlámpát csak ködben és sűrű hóesésben szabad használni,
amikor az időjárási viszonyok csak nagyon lassú haladást tesznek
lehetővé. Amikor egy másik autó utolért, kapcsoljuk le a hátsó
ködlámpát! Nem fog nekünk jönni, mert már tud róla, hogy előtte halad egy lassabb jármű.
Lássuk, hogyan lehet felszerelni ködlámpát azokra az autókra,
amelyeken gyárilag nincs. A lámpák elhelyezését KÖHÉM-rendelet
szabályozza, ezért felszerelés előtt célszerű áttanulmányozni, nehogy a műszaki vizsgán probléma legyen a helytelenül felszerelt
lámpákkal. Az utóbbi években a rendeletben többször módosították a ködlámpák kapcsolhatóságára vonatkozó szabályozást,
így most csak a jelenleg hatályosra térünk ki.
A személygépkocsikra két első és egy hátsó ködlámpát szabad felszerelni. Hátsó ködlámpát csak akkor, ha van első is. Önmagában
csak hátsót nem lehet felszerelni, de mint látjuk az autók sokaságán, ez alól vannak kivételek.
A rendelet azt mondja ki, hogy az első ködlámpát tompított helyett vagy azzal együtt lehet használni. Azt javasoljuk, hogy tompítottal ne használják együtt sötétben.
Ha a tompított is világít, sötétben kevesebbet lehet látni, mint
ködlámpa+helyzetjelző kombinációval. A ködlámpákat nem véletlenül kell alacsonyabbra szerelni. A tompított fény éppen a
ködlámpa előnyét öli meg sötétben. Világosban nincs nagy jelentősége, használhatjuk a tompítottal. Lakott területre érve a ködlámpát kikapcsoljuk. Így nem járunk úgy, hogy helyzetjelző marad
bekapcsolva tompított helyett.
Ködlámpát használni csak abban az esetben szabad, ha az
időjárási viszonyok indokolttá teszik!
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KRESZ-teszt – 30 KRESZ + 20 szakmai kérdés

A bezártságot szeretném enyhíteni egy tesztsorozattal, melynek megfejtői között értékes ajándékot sorsolunk ki. A szolgálati
gépkocsit vezetőknek csak egy 30 kérdéses KRESZ-teszt összeállítást kell megfejteni, az autóbuszvezetőknek pedig 30 KRESZ
+ 20 szakmai kérdésre kell helyesen válaszolni.
A válaszokat 2021. január 15-ig, az újsághoz mellékelt Megfejtőlapon kell eljuttatni Blága Tímea részére, Homm Kft. 1115 Budapest, Hídvég u. 6–8. A kiértékelés után a legjobb eredményt elérők közül sorsolással választjuk ki a nyertest, és értesítjük.
Kolozsvári Antal
1. A tábla felől érkezve hogyan kell megközelítenie az útkereszteződést?
a. Úgy, hogy a sebességét már jó előre egészen lassúra csökkenti.
b. Úgy, hogy közvetlenül az útkereszteződés előtt erőteljesen fékezi járművét.
c. Lassítást követően átkapcsol kisebb sebességfokozatba, hogy erőtartalék keletkezzen, amit majd motorfékezésre vagy gyorsításra használ fel.
2. Lakott területen kívül közlekedik. Mekkora követési távolságot kell tartania, ha gépkocsija megengedett
legnagyobb össztömege nem haladja meg a 3500 kg-ot?
a. Elegendőt ahhoz, hogy az elöl haladó jármű mögött – ennek hirtelen fékezése esetén is – meg tudjon
állni.
b. Elegendőt ahhoz, hogy a két jármű közé legalább egy, előzést végző személygépkocsi besorolhasson.
c. Akkorát, amely nem kisebb, mint egy tehergépkocsi mindenkori féktávolsága.
3. A jelzőtárcsán kívül milyen egyéb eszközzel adhat jelzést a jelzőőr?
a. Fehér fényű lámpával.
b. Sárga, villogó fényű lámpával.
c. Forgalomirányító bottal.
d. Jelzősíppal.
e. Piros fényű lámpával.
4. Milyen lámpákból áll a gyalogosforgalom irányítására szolgáló fényjelző készülék?
a. Felül álló gyalogost mutató zöld, alul haladó gyalogost mutató piros fényű lámpából.
b. Felül haladó gyalogos mutató piros, alul álló gyalogost mutató zöld fényű lámpából.
c. Felül álló gyalogost mutató piros, alul haladó gyalogost mutató zöld fényű lámpából.
d. Felül álló gyalogost mutató piros, középen haladó gyalogost mutató sárga, alul haladó gyalogost mutató zöld fényű lámpából.

12. Mely járművekre vonatkozik a fényjelző készülékkel együtt elhelyezett, kötelező haladási irányt jelző
tábla utasítása?
a. Azokra, amelyekre a fényjelző készülék jelzése irányadó.
b. Minden járműre, amely a menetirány szerinti jobb oldalon közlekedik.
c. Csak a szélső sávban közlekedő járművekre.
d. Csak azokra a járművekre, amelyek a tilos jelzés ellenére is továbbhaladhatnak.
13. Segédmotoros kerékpárral milyen sebességgel szabad közlekedni a jelzőtáblával jelzett területen?
a. Legfeljebb 40 km/óra sebességgel.
b. Csak a megjelölt időszakon kívül szabad közlekedni, és akkor is csak legfeljebb 20 km/óra sebességgel.
c. A jelzőtáblával jelzett területre nem szabad segédmotoros kerékpárral behajtani.
14. Mit jelez ez a jelzőtábla?
a. Az úton tilos a személygépkocsiknak a jelzőtáblán megjelöltnél kisebb távolságban követniük egymást.
b. Az úton tilos a gépjárműveknek a jelzőtáblán megjelöltnél kisebb távolságban követniük egymást.
c. Az úton tilos a járműveknek a jelzőtáblán megjelöltnél kisebb távolságban követniük egymást.
15. Szabad-e megfordulni a jelzőtáblát követő útkereszteződésben?
a. Igen.
b. Nem.
16. A képen látható helyen az ’A’ jelű gépkocsi a ’B’ jelű kerékpárost szeretné megelőzni.
Mikor szabályos ez?
a. Soha nem szabályos, mert ezen az úton a jelzőtábla előtt sem előzhet kerékpárost.
b. Akkor is szabályos, ha az „Előzni tilos” jelzőtábla után fejezi be az előzést.
c. Csak akkor szabályos, ha az „Előzni tilos” jelzőtábláig befejezi az előzést.
17. A képen látható helyen megelőzheti-e a ’B’ jelű mezőgazdasági vontató az ’A’ jelű állati erővel vontatott
járművet?
a. Igen, mert a jelzőtábla után az állati erővel vontatott jármű mezőgazdasági vontatóval megelőzhető.
b. Igen, mert nincs záróvonal felfestve.
c. Nem, mert a jelzőtáblával jelzett előzési tilalmat be kell tartania.

5. Mi a jelzőtábla jelentése?
a. „Kikerülési irány.”
b. ”Kötelező haladási irány.”
c. ”Terelőút.”

18. Szabad-e gépjárművel várakozni 12:00 órakor a jelzőtáblát követő 20 m-en belül?
a. Igen, ha a járművezető a járműnél marad, és áruszállító jármű érkezésekor a rakodóhelyet
haladéktalanul szabaddá teszi.
b. Nem.
c. Igen, feltétel nélkül.

6. Ön az ’A’ jelű gépkocsival a képen látható helyen megállt. Mikor szabályos ez?
a. Ha a megállásra műszaki hiba miatt került sor.
b. Ha utasa itt szeretne kiszállni.
c. Ha az ábrán látható házban lakik, és az erről szóló igazolást elhelyezi a gépkocsi szélvédője mögé.

19. Mit jelent ez a közúti jelzés?
a. Az úttesten kívül a leállósávon is tilos a megállás és a várakozás.
b. Az útpadkán és a leállósávon tilos a megállás és a várakozás.
c. Az úttesten kívül az útpadkán is tilos a megállás és a várakozás.

7. Elhelyezik-e minden vasúti átjárónál ezt a jelzőtáblát?
a. Igen.
b. Nem.
c. Nem, csak a kétvágányú vasúti átjáróknál.

20. Szabályos-e, ha járművével behajt abba az utcába, melynek elején ezt a közúti jelzőtáblát helyezték el?
a. Igen, bármely járművel szabályos a behajtás.
b. Nem.
c. Igen, de csak kerékpárral való behajtáskor.

8. A külföldre távozó magyar rendszámú gépjárművet...
a. nem kell államjelzéssel ellátni.
b. az ’M’ betűt feltüntető államjelzéssel kell ellátni.
c. ’H’ betűt feltüntető államjelzéssel kell ellátni.

21. Mit jelez az úttest jobb szélén lévő táblán látható számérték?
a. Azt a sebességet, amellyel forgalomirányító fényjelző készülékek előtt az egyenletes haladás érdekében
közlekedni célszerű.
b. A telepített sebességmérő rendszer ellenőrzési sebességét.
c. A
 zt a minimális követési távolságot jelzi, amit a következő forgalomirányító fényjelző készülék
megközelítéséig meg kell tartania.

9. Milyen irányba haladhatnak tovább az útkereszteződésben a rendőr oldalirányban kinyújtott mindkét
karjára merőleges irányból érkezők?
a. Csak egyenesen.
b. Semmilyen irányba, mert ez a karjelzés az útkereszteződésbe való behajtás tilalmát jelenti.
c. Csak jobbra kis ívben.
d. Csak egyenesen vagy jobbra.
10. Kell-e előre jelezni, ha a forgalmat jelzőőr vagy polgárőr irányítja?
a. Igen, az „Egyéb veszély” jelzőtáblával, a jelzőőrre vonatkozó kiegészítő táblával együtt.
b. Nem.
c. Igen, a jelzőőrre vonatkozó kiegészítő táblával.
d. Igen, egy ezt előjelző jelzőőr alkalmazásával.
11. Mikor nem irányadó a „Főútvonal” jelzőtábla jelzése?
a. Ha az út párhuzamos közlekedésre alkalmas.
b. Csak akkor, ha a fényjelző készülék piros jelzése világít.
c. Akkor, ha a fényjelző készülék villogó sárga jelzést ad.
d. Ha a forgalmat fényjelző készülék irányítja.
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22. Hol közlekedhet a gyalogosok zárt csoportja lakott területen lévő úton?
a. Az úttesten, annak menetirány szerinti bal szélén.
b. Az úttesten, annak menetirány szerinti jobb szélén.
c. A járdán.
23. Hogyan kell megjelölni a kellően meg nem világított lakott területen lévő úttesten éjszaka közlekedő
gyalogosok zárt csoportját?
a. A csoport bal oldalán, elöl előre fehér vagy sárga fényt, hátul pedig hátra piros vagy sárga fényt adó
lámpát kell vinni.
b. Minden személynek fényvisszaverő mellényt kell viselni.
c. A csoport bal oldalán, elöl előre piros fényt, hátul pedig hátra fehér fényt adó lámpát kell vinni.
24. Ön a gépkocsijával túlhajtott az autópálya kijáratán. Mikor jár el szabályosan?
a. Ha a leállósávon és az útpadkán korrigálja a hibáját.
b. Ha vészvillogót használva az érkező járművek akadályozása nélkül visszatolat a kijáratig.
c. Ha továbbhalad az ezt követő kijáratig.
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25. Szabályos-e, ha az irányító személy megállítja az úttesten zajló forgalmat, amíg a jármű kitolat az
épületből?
a. Igen, mert piros tárcsát használ a járművek megállítására.
b. Nem, mivel nem minősül forgalomirányító személynek.
c. Igen, ha az ’A’ jelű jármű vezetője erre felhatalmazta.

38. Közúti forgalomban vezetheti-e a digitális tachográf készülékkel felszerelt autóbuszt az a
gépkocsivezető, aki még nem rendelkezik gépjárművezetői kártyával?
a. Igen.
b. Csak akkor, ha útvonalának végállomása a telephelyétől számolva 50 km-nél nincs nagyobb távolságra.
c. Nem.

26. Szabad-e megelőznie a vasúti átjáróban az ’A’ jelű személygépkocsinak a kézikocsit?
a. Nem.
b. Igen, mert sávon belül elfér mellette.
c. Igen, még a záróvonalon átlépve is.

39. Ki kell-e nyomtatnia a vezetőnek a tárolt adatokat a munkanap végén a napi munkatevékenységének
igazolására, ha a gépkocsi digitális tachográffal van felszerelve?
a. Legfeljebb akkor, ha elvesztette a gépjárművezetői kártyáját.
b. Csak akkor, ha erre a jármű üzemeltetője külön utasítást ad.
c. Igen, minden esetben.

27. Az ábrán látható helyen mindkét jármű csak irányváltoztatással tudja az útját folytatni. Melyik jármű
haladhat tovább elsőként?
a. Kölcsönös megegyezés alapján haladhatnak tovább.
b. A jobbról érkező ’A’ jelű személygépkocsi.
c. A balról érkező ’B’ jelű személygépkocsi.
28. A vonat elhaladása után milyen sebességgel köteles a vasúti átjárón áthajtani a képen látható ’A’ jelű
jármű?
a. Nincs előírva sebességhatár.
b. Legalább 5 km/óra átlagsebességgel.
c. Legalább 10 km/óra átlagsebességgel.
29. Mikor várakozik szabályosan az ábrán látható ’B’ jelű személygépkocsi?
a. Ha az úttestek széleinek metszéspontjától számított 5 méterre, vagy attól nagyobb távolságra tartózkodik.
b. Ha az úttestek széleinek metszéspontjától 4 méterre várakozik.
c. Ha az úttestek széleinek metszéspontjától 3 méterre várakozik.
30. Hányadikként haladhat át az útkereszteződésben a ’C’ jelű jármű?
a. Elsőként.
b. Utolsóként.
c. Másodikként.
31. A közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokról szóló rendelet alkalmazásában a
„pihenő”…
a. olyan, meg nem szakított időszak, amelynek során a járművezető szabadon rendelkezik az idejével.
b. olyan időszak, melynek során a gépkocsivezető nem vezethet járművet, tétlenségét legfeljebb rövid
adminisztrációs ügyintézéssel szakíthatja meg.
c. olyan időszak, melynek során a gépkocsivezető nem tartózkodik a járművében, de állandó készenlétben
áll, hogy szükség szerint azonnal munkába tudjon állni.
32. L egalább hány óra időtartamúnak kell lennie a rendszeres heti pihenőidejének, ha autóbusszal közúti
közlekedési szolgáltatás keretében személyszállítást végez?
a. 45 óra.
b. 40 óra.
c. 36 óra.
33. Magyarországon végez személy- vagy teherszállítást. Mennyi lehet a napi vezetési idő?
a. Amennyiben kizárólag Magyarországon történik a munkavégzés, akkor naponta 10 órát vezethet.
b. A napi vezetési idő nem lehet több, mint 9 óra, amely heti két alkalommal 10 órára növelhető.
c. Legfeljebb 8 óra, azonban egy héten nem lehet több, mint 45 óra.
34. M
 ilyen időt regisztrál automatikusan a digitális tachográfkészülék, ha az autóbusz forgalmi torlódás
vagy más ok miatt az úton vesztegel?
a. Vezetési szünetet.
b. Egyéb munkaidőt.
c. Vezetési időt.
35. H
 a az autóbuszt, illetve a tehergépkocsit komphajón vagy vonaton kíséri, akkor az ott megkezdett
rendszeres napi pihenőidejét…
a. legfeljebb kétszer szakíthatja meg, összesen legfeljebb 1 óra időtartamra.
b. legfeljebb háromszor szakíthatja meg, összesen legfeljebb 1,5 óra időtartamra.
c. legfeljebb egyszer szakíthatja meg, összesen legfeljebb 0,5 óra időtartamra.

40. Hány napi tevékenységre vonatkozó tachográfkorongokat, digitális tachográfkinyomatokat köteles
a gépkocsivezető magánál tartani a tárgynapra vonatkozó korongokon (kinyomaton, feljegyzéseken
igazolásokon) kívül?
a. A megelőző 28 napra vonatkozó adatokat.
b. A megelőző 1 munkahétre.
c. A megelőző 14 napra vonatkozó adatokat.
41. Be kell-e csatolni a menetrend szerint közlekedő autóbuszban a biztonsági övet lakott területen kívül?
a. Nem, ha álló utasokat is szállít.
b. A helyközi autóbuszban csak a 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kell bekapcsolni.
c. A távolsági autóbuszban akkor sem, ha csak ülő utasokat szállíthat.
42. Az autóbuszon tartózkodó iskolás gyermekek egy fegyelmezetlen csoportja konfliktusközeli helyzetet
teremt az utasok között.
Mit tehet ilyen esetben az autóbusz vezetője?
a. A pedagógusok iskolában használt fegyelmezési gyakorlatát követve, erélyesen rendre utasítja őket.
b. Megfigyeli, hogy kik kezdeményezik a rendbontást, és ezeket a gyermekeket a legközelebbi megállóban
leszállítja a járműről.
c. Barátságosan, de határozottan megkéri őket, hogy ne zavarjanak másokat.
43. Az alábbiak közül melyik utas vihet magával kutyát az autóbuszon?
a. Csak az, aki már betöltötte a tizennyolcadik életévét.
b. Csak az, aki a kutyáról érvényes állategészségügyi igazolással rendelkezik, ez az igazolás nála van, és a
kutyát biztonságosan a felügyelete alatt tudja tartani.
c. Csak az, akinek engedelmeskedik a kutya.
44. A menetrend szerint közlekedő autóbusszal az autóbusz forgalmi sávban halad. Ráhajthat-e előzés
céljából az azonos irányú párhuzamosan futó forgalmi sávra?
a. Igen.
b. Nem.
c. Csak távolsági vagy gyorsjáratú autóbusszal.
45. Alkalmazhat-e erőszakot az agresszíven viselkedő közlekedési partnerével szemben?
a. Csak jogos védelmi helyzet esetén.
b. Igen, a maga és a többi közlekedésben résztvevő biztonsága érdekében ezt bármikor megteheti.
c. Sohasem.
46. Kihatással lehet-e a gépkocsivezető magánéletére, ha az általa vezetett gépkocsi közúti baleset
részesévé válik?
a. Igen, minden esetben, mert ha az út során sérülés vagy kár keletkezik, akkor a gépkocsivezetőt teljes
anyagi és erkölcsi felelősség terheli.
b. Legfeljebb akkor, ha szándékosság vagy súlyos fokú gondatlanság állapítható meg.
c. Sohasem.
47. Eleget kell-e tennie a gépkocsivezetőnek a fuvaroztató esetleges indokolatlan kéréseinek?
a. Igen, még a nem feltétlenül indokoltnak látszó kérés esetén is az elvárható módon nyújtson segítséget.
b. Csak akkor, ha ezzel rá tudja ébreszteni arra, hogy a kérés mindenkinek kellemetlen.
c. Nem.
48. A közlekedésben részt vevő gépjárművezető tudja-e mérsékelni a stresszhelyzetek számát?
a. Igen, teljes mértékben, mert ez mindig csak önuralom kérdése.
b. Nézőpontjának alakításával, szemléletmódjának kedvező változtatásával igen.
c. Nem, mert a stresszhelyzetek csökkentésére a mai forgalomban nincs semmilyen lehetőség.

36. M
 ikor kell pótolnia (kompenzálnia) a közúti szállítási szolgáltatást végző gépkocsivezetőnek a
csökkentett heti pihenőidő miatt elmaradt pihenőidejét?
a. A visszapótlást a következő legalább nyolcórás pihenőidőhöz hozzá kell fűzni.
b. A tárgyhetet követő harmadik hét végéig.
c. Elég a tárgyhetet követő negyedik hét végéig visszapótolni.

49. A kollégáival folytatott szakmai beszélgetések hozzásegíthetik-e Önt a gépjármű műszaki hibáinak
felismeréséhez, illetve azok elhárításához?
a. Igen.
b. Csak a megfelelő szakképzettséggel rendelkező, sok éves tapasztalattal bíró munkatársak esetében.
c. Nem.

37. H
 a az autóbuszvezetőnek az otthonától vagy az autóbusz telephelyétől eltérő helységben kell a járművezetést megkezdenie, a saját személygépkocsiját vezetve az oda-és a visszautazással eltöltött idő…
a. egyéb munkavégzésnek minősül.
b. pihenőidőnek minősül.
c. készenléti időnek minősül.

50. Vezetheti-e a gépjárművet az olyan napokon, amikor gyógyszert fogyaszt?
a. Igen, a gyógyszer fogyasztásnak nincs a vezetési képességre káros hatása, hiszen éppen a jó közérzet
megteremtése céljából írják elő.
b. Bizonyos gyógyszerek szedése esetén nem, ezért érdemes kikérni a kezelő orvos véleményét.
c. Nem, mert minden gyógyszer hátrányosan hat a vezetési képességre.
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Közérdekű híreink
								

Ez történt a Homm Kft.-nél
								

Ez történt a Homm Kft.-nél

Közérdekű híreink
Megújítottuk a belszolgálati gépjármű-állományunkat
Beszerzésre került 10 db új Dacia Dokker Van kistehergépjármű Ambiente Blue felszereltséggel (ABS, ASR, klíma, elektromosan állítható tükör). Vásárlásnak, valamint a meglévő jármű-átcsoportosításoknak köszönhetően lehetőségünk nyílik
az idősebb, korszerűtlen eurobesorolású személygépjárműveink cseréjét megkezdeni. Ezzel forgalmi és műszaki területen
dolgozó munkatársaink még jobb körülmények között és költséghatékonyabban tudják ellátni a napi feladataikat.

Kitartó munkával a Homm Kft. 2020-ban is intenzíven folytatta üzletszerző tevékenységét, és a korábbi évekhez hasonló
növekedési pályát járt be:
Rögtön az év elején elindult stratégiai együttműködésünk a gödi SAMSUNG SDI gyárával, ahol 8 járattal képviseltetjük
magunkat.
2020 áprilisában a járványhelyzet okozta első sokk ellenére 2 járattal elkezdtünk dolgozni a jánossomorjai SFS Group
Hungary Kft. részére.
Elnyertük az Auchan üllői logisztikai központjának dolgozószállítását 3 járattal.
Fontos állomás volt az év első felében, hogy újabb 8 évre meghosszabbíthattuk szerződésünket Budaörs Város Önkormányzatával a helyi közösségi közlekedés tekintetében.
Májusban a LIDL Magyarország Kft. részére indíthattunk el egy új járatot, annak szigetszentmiklósi logisztikai központjába.
Már javában a járványhelyzet közepette, sikerült egy kölcsönösen előnyös megállapodással meghosszabbítani az egyik
legnagyobb megbízónkkal, a DENSO Gyártó Magyarország Kft.-vel kötött szerződést.
Újabb 5 évre elnyerte Társaságunk a sárvári- és a zalaegerszegi Flex üzemek kizárólagos ellátását mintegy 47 járat esetében, ill. ezzel párhuzamosan ezen a területen kezdődik meg nagy darabszámban az új generációs nagybuszos flotta
cseréje és üzembe állítása is.
Szintén Sárváron, új megbízót köszönthettünk a partnereink között: az AWF Kft. városi járatára kaptunk megbízást.

MARCO
ROSSI
AZ OLASZ MELÓ
Dárdai és Egervári
nyomában – de van,
amiben már előttük jár

MI LETT
VELE?
CSOLLÁNY SZILVESZTER
50 ÉVES
Az idén ünnepelte
50. születésnapját
az olimpiai, világés Európa-bajnok
tornász

2020/NOVEMBER

Jó úton Járunk

2020/DECEMBER

SzoboSzlai
Dominik
A fehérvári

csodAgyereK

RECEPT
MÁRTON-NAPI
LIBACOMB
„Aki Márton-napon
libát nem eszik, egész
éven át éhezik.”

aki 2020-ban,
20 évesen, 20 méterről
lőtt csodagólt

mi lett
vele?
Keleti ágnes

KULTÚRA

100 éves

kultúRa
érdeKességeK
rofusz ferenc
40 éves az Oscardíjas rajzfilm, „A légy”

Recept
KArácsonyi

ÉRDEKESSÉGEK

hAlszelet

GOBBI HILDÁRÓL

Könnyű és finom,
30 perc alatt készen van

Az ezerarcú
színészóriás

A HOMM KFT. JÁRATAINAK INGYENES HAVI MAGAZINJA
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Hidvégi Máté flotta üzemeltetési igazgató
2019-es nyári kiadású újságunkban már olvashattatok rólam. Pár év kihagyás után 2016
szeptemberében kezdtem újra dolgozni a cégnél. Tíz évig voltam különjáratos gépkocsivezető beosztásban, majd visszakerülve a céghez, a buszokkal kapcsolatos ügyintézésben és a
pesti telephely irányításában kaptam szerepet mint központitelephely-vezető.
Azóta ismét eltelt öt év. A feladatköröm sok részben változott, de alapjaiban mégis megőrzött jó néhány tevékenységi kört. A jelenlegi kinevezésemet fél évvel ezelőtt kaptam meg a
tulajdonosok döntése alapján.
Ha pár szóban kéne elmesélnem, mi történt öt év alatt, nem tudnám elmondani, ahhoz kevés lenne egy kiadás az újságból,
de pár gondolatot meg tudok osztani veletek. 2016-ban 160 jármű volt a cégnél, mikor átvettem ezt a munkakört, és mára az
elmondható, hogy ebben a hónapban helyeztük forgalomba a 350. autóbuszunkat. Dióhéjban, az autóbuszok beszerzésétől,
forgalomba helyezéséig és területi kiosztásáig mindennap azért dolgozunk, hogy kollégáimmal ezt a legjobb minőségben tudjuk
megtenni.

Németh Dénes üzemeltetési vezető, Miskolc

Új szerződéseink

JÓ ÚTON JÁRUNK

Vezető váltások

A homm Kft. járAtAinAK ingyenes hAvi mAgAzinjA
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Útravaló Magazin
2020 novemberében, az autóbuszos magánvállalkozások körében egyedüliként, elindítottuk Útravaló című havi magazinunkat, amelyet kifejezetten
utasaink számára helyezünk ki járműveinken, hogy
a sok esetben hosszú menetidőt kellemesebbé tehessük egy kis tartalmas olvasnivalóval. Az eddigi
visszajelzések alapján az utasok meglepődve és
örömmel fogadták, mi pedig már gőzerővel dolgozunk a következő számon.

2020 január 1-től kezdtem el dolgozni a Homm Kft. miskolci fióktelepének műszaki vezetőjeként. A tavaszi személyi változásoknak köszönhetően a cég vezetése felkért, hogy legyek a
telephely üzemeltetési vezetője, amit szívesen elfogadtam.
Nagy örömömre szolgál, hogy az elmúlt 20 évben a logisztika területén szerzett tapasztalatomat, egy ilyen piacvezető társaságnál kamatoztathatom.

Szerencsés Péter műszaki vezető
A BKV óbudai részlegétől 2015 szeptemberében jöttem a Homm Kft.-hez autószerelőnek,
majd 2017-től csoportvezetői feladatokat láttam el.
Ez év szeptemberétől a cégvezetés felkért a budapesti műszaki terület vezetésére, amit
örömmel elfogadtam. Szakmai tapasztalatommal igyekszem támogatni a kft. további fejlődését. Remélem, hogy még sokáig tudom majd ellátni ezt a feladatot, itt, a Homm Kft. kötelékében és az eddigi dinamikus fejlődés részese lehetek még sok esztendőn át.

Török Attila csoportvezető, Székesfehérvár
Budapesten születtem, tanulmányaimat Érden végeztem autószerelőként, ezt követően
nyolc évig foglalkoztam autóbuszok javításával. A Homm Kft. első műhelyének nyitásakor,
2008-ban csatlakoztam a céghez, a Hídvég utcai telephelyen. 2015-ben a budaörsi telephelyen, majd az idei évben Székesfehérváron folytattam a munkámat. A céggel együtt fejlődtem
én is a munkám során, ennek köszönhetően abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy
felkértek az újonnan megnyílt, modern székesfehérvári telephely megbízott csoportvezetőjének. Az új pozíciómban a legjobb tudásomnak megfelelően próbálok helytállni, és mielőbb
beletanulni az új feladatokba.

Megújult a könyvelés
Októbertől, immár főkönyvelőként Kis-Tóth Adrienn vette át a könyvelési csapatunk vezetését. Egyéniségével, vidámságával igazi színfolt a hétköznapokban. Adrienn mellett Farkas
Anita és Tóth Tímea kolléganők folytatnak mindennapos, monoton harcot a számok világával, az eredménykimutatásokért és mérlegekért. A csapatot erősíti Kis-Tóth Roland is, aki
– irigylésre méltó helyzetben – egyedüli férfiként igyekszik helytállni a beszámolók és bevallások rengetegében.
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Egészség
								

Novella
								

Fekete István (1949) Roráte
karácsonyi novella

Olyanok ilyenkor a csillagok, mint az álmos gyerek szeme. Kicsit hunyorognak. És még nem tudják: sírásra vagy
nevetésre nyíljanak-e, avagy aludjanak tovább. Hát, csak
pislognak.
Enyhe az idő, a szél csak a kerítések mellett lézeng, ámbár
elég hűvösen. Az ablakok néhol nézik már a hajnalt, néhol
nem, és a csizmák nem kopognak a gyalogjárón, inkább
csak cuppognak.
Néhol egy halk szó, néhol az se. Néhol csak árnyak járnak.
Néhol kis lámpások imbolyognak és mutatják, hova kell
lépni. Ámbár hiszen sár van mindenütt.
Az ég még sötét. A tegnap gondja mintha még aludna, a
mai még nem ébredt fel. S a falu csak tiszta önmagát viszi
a hajnali misére.
Ajtó nem csattanik, kiáltás nincs.
A külső mozgás bekúszik a templomba s megnyugszik.
Suttog egy kicsit, vár, s amikor már a gyertyák lángja is
meggyúlik a várakozástól, felkiált az időtlen vágy: „Harmatozzatok égi Magasok”.
Mise végére egészen bemelegedett a templom, szinte
otthonos lett. Legalább is így érezte ezt Baka Máté az alszegből, de így érezte ezt Hosszú Illés is ugyanonnan. Ámbár, ha tudták volna, hogy most egy véleményen vannak,
aligha érezték volna, nagy harag volt ugyanis a két öreg
között. Kitartó, régi harag. Formája sem volt már, nem is
emlékeztek, ló volt-e az oka vagy asszony, mindenesetre
ragaszkodtak hozzá, mint beteg szilva a fához.
És most bóbiskolva várják, hogy kiürüljön a templom. Az
ajtóban még mozgás, hát csak ülnek tovább, sőt Illés a lábát is kinyújtja, mert úgy kényelmesebb. Illés nem szereti
a tolongást. De egyébként is ráér. Félszemmel odapislant
Mátéra, hogy alszik-e már, mozdul-e már, de Máté nem
mozdul. Amilyen kutya, konok ember volt világéletében,
azt várja - gondolja Illés - hogy én menjek előbb. De abból
nem eszel! Pedig már a gyertyát is eloltotta a dékán. Azaz
a harangozó, szóval a sekrestyés.
Azután: csend.
Illés gondol erre, gondol arra, állát behúzza a meleg nyakravalóba és a szeme szép lassan lecsukódik.
– Nem! – ijed meg. – ezt igazán nem szabad – s Mátéra
néz, aki úgy látszik, elaludt.
Hö-hö-hö. Ez hát a híres? – mosolyodik el magában. Pedig
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három évvel fiatalabb. Nem nagy idő, az igaz, de mégis
csak fiatalabb. Aztán meg, milyen sárgák a fülei. Na, akár
a halotté.
Uram Isten! Csak nem lett vele valami?
Harag ide, harag oda – a rothadt szilva is lepottyanik egyszer a fáról – csendben odamegy Mátéhoz, és kicsit borzongva megérinti a vállát.
– Hallod-e, te! Máté!
Máté felhorkan:
– Hö?! Mi? – és néz Illésre, mint a csodára.
– Te vagy az, Illés?
– Én hát. Hát, mondok, megnézlek, mert olyanformán ültél, hogy...
És nézi egymást a két öreg.
A templomban meleg csend, a kőszentek elmosolyodnak.
– Kicsit megszédültem – hazudja Máté. De áhítattal. Mert
tele van a szíve. Szereti most Illést így közel látni. Már elmúlott.
– Há no! Hál Istennek, akko menjünk.
És egymás mellett kicsoszognak a templomból.
– Mi volt ez, Szentatyám? – néz fel egy pufók kis angyal
Szent Péterre, ahogy az ajtó becsukódott. Olyan meleg
lett a szívem egyszerre.
– Két ember kibékült – mondja a főszent. És melegen sóhajt.
– Hjaj! Csoda! – suttogja a kis angyal.
– Hát bizony. A mai világban ...
– És most mit csinálnak?
– Nézz utánuk, fiam.
A két öreg közben Illés háza elé ér. Az utca üres, a kémények lágy selymet füstölnek a reggelnek, s a kertekben
puhán békét álmodnak a fák.
– Gyere be, Máté, rég voltál nálunk – mondja Illés. – Lángost sütött a lányom...
A kis angyal kérdőn néz a főszentre:
– Mi az a „lángos”, Szentatyám?
A toronyban ekkor hetet ütött az óra. S e földi hangtól
megmerevedtek újra a szobrok, de a mosolygás mintha
ott maradt volna az arcukon.
Váradi Gábor kollégánk ajánlásával

Hogyan maradhatunk

télen is egészségesek?
A hideg idő beköszöntével egyre többet
tartózkodunk bent, hamarabb sötétedik, kevesebb
a napfény, emiatt befelé fordulunk, s akár a téli
depresszió is eluralkodhat rajtunk. Összeszedtünk
néhány hasznos tippet, aminek segítségével
télen is könnyedén megőrizhetjük egészségünket,
kiegyensúlyozottak lehetünk és növelhetjük
energiaszintünket is. Lássuk, melyek ezek!

Immunvédelem

Immunrendszerünk erősítésére ér
demes rendszeresen gyógyteákat
fogyasztani: a hársvirág, a csalántea,
a kamilla mind megóvhatnak a megfázástól, segítenek az influenzavírus
elleni védekezésben, illetve felgyorsítják a gyógyulási folyamatot.

Vitaminpótlás

Mindenképpen igyekezzünk minél
több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani, együnk minél több almát,
banánt, narancsot, mandarint, grapefruitot. Népszerű a téli időszakban
a sült gesztenye, a dió és mogyoró
is – ezek mind hozzájárulnak immunrendszerünk megfelelő működéséhez. A változatos étrend mellett télen fontos lehet a C-, a D- és
a B12-vitamin kiegészítő pótlása is.
Napi ötszöri étkezés, amelyből három főétkezés, nagyban hozzájárul
az immunrendszer megóvásához.
Étkezéskor ügyeljünk a mértékletességre, hogy a plusz kilókat, amik
télen különösen könnyen és gyorsan
felszaladnak, elkerüljük.

Folyadékbevitel

Pihenés

Méregtelenítés

Gyakori kézmosás,
kézfertőtlenítés

A téli időszakban is rendkívül fontos,
hogy naponta 2-2,5 liter folyadékot
igyunk. Ez nemcsak víz lehet, hanem
gyümölcslé, limonádé, valamint gyümölcs- és gyógytea is.

Segít a betegségek elkerülésében, ha
időnként méregtelenítő kúrákon veszünk részt. A különböző pakolások,
masszázsok nemcsak a bőrünk egészségét szolgálják, hanem elősegítik a
méregtelenítést és a stressz oldását
is, így nyugodtabbak, kiegyensúlyozottabbak lehetünk.

Sport

A rendszeres mozgás nélkülözhetetlen az immunrendszer erősítéséhez.
Egy reggeli kiadós séta vagy futás a
friss levegőn megalapozhatja az aznapi jó hangulatodat is. A sport közben
boldogsághormonok szabadulnak fel,
ez gondoskodik a kiegyensúlyozottságról, jókedvről, sőt még az anyagcserét is felpörgeti.

Szervezetünknek ebben az időszakban több pihenésre, nyugalomra van
szüksége. Ne sajnáljunk a megszokottnál több időt fordítani az alvásra,
kikapcsolódásra!

Nem csupán télen, ám a téli hónapokban kiemelten fontos a gyakori
kézmosás. Praktikus, ha magunkkal
tudunk vinni folyékony kézfertőtlenítőt, amit étkezések előtt, találkozások, kézfogások után, tömegközlekedési eszköz használatát követően
használhatunk.

+1 Jókedv!

A hideg, sötétebb időszak olykor a kedvünkre is negatív befolyással lehet. Érdemes ilyenkor bevetni a humor gyógyító erejét: nevessünk minél többet,
mert az rendkívül jó hatással van nemcsak az egészségünkre, hanem fokozza
a teljesítményünket is.
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Ünnepeink - Karácsony
								

Receptjeink
								

A szeretet
nagy csodája

Éppen 75 éves a következő történet.
1945 karácsonyán egy német lelkész egy
ismerős családnál járt látogatóban. Onnan a
gyermekkórházba készült menni, mert aznap
sok olyan gyereket vittek oda, akiknek a
háborúban szinte mindenkije elpusztult, ezért
szét akart ott nézni, hátha tehet valamit az
érdekükben.
Tervét hallva a vendéglátó család ötéves kislánya gyorsan odalépett a karácsonyfájuk alatt álló betlehemhez, és kiemelte a
kis Jézus-figurát a jászolból, majd odanyújtotta a lelkésznek:
– Ezt add oda valamelyik beteg, árva kisgyereknek!
A lelkész meghatódottan tette el. A kórház egyik kórtermében
rábukkant egy kislányra, aki a nővérek elbeszélése szerint,
amióta ott volt, nem szólt egy szót sem, csak mereven nézett
maga elé. Úgy kellett kanalanként belediktálni az ételt is. Egy
bombatámadás után, egy ház romjai közül ásták ki. Ő még
nyöszörgött, mikor megtalálták, családtagjai már halottak voltak. Azóta is a sokk hatása alatt volt.
A lelkész leült az ágy szélére, ám bármit kérdezett vagy mondott, a kislány rá sem nézett, csak meredt maga elé. A papnak
ekkor eszébe jutott a a Jézus-figurácska, elővette, és átadta a
kislánynak.
Erre a gyermek felemelte tekintetét, ránézett, kisimultak a
vonásai és megszólalt:
– Hozzám jöttél? Nekem adod?
Majd szorosan magához ölelte a csöppnyi figurát, addig merev arca élni kezdett, aztán hangtalanul megeredtek a kön�nyei…
(Gyökössy Endre nyomán)
***
Idén is eljön a karácsony, amely minden bizonnyal más lesz,
mint az előzőek. A médiumokban nemrég vita bontakozott
ki arról, 2020-ban mihez kezdjünk a karácsonnyal. Egy országosan ismert orvos televíziós nyilatkozata szerint idén el kell
felejtenünk a karácsonyt annak érdekében, hogy jövőre majd
lehessen.
Erre reagált a mentőszolgálat szóvivője, aki úgy vélekedik, ne
felejtsük el a karácsonyt! Szerinte talán sohasem volt ekkora
értéke és tartalma az előttünk álló ünnepnek, az összetarto-
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zás, a szeretet és az önzetlenség megtapasztalásának, átélésének. Azt javasolja, idén ne a bevásárlás, az üzletekben vett
sok drága ajándék, hanem a lelki örömszerzés legyen a cél.
A járvány terjedése miatt indokoltak a szigorú korlátozások és
az óvatosság, ezért tervezzük meg, hogy esetleg, ha kell, fizikai kontaktus nélkül hogyan lehetünk együtt azokkal, akiket
szeretünk – mondta.
Egy biztos: vannak fényes, csillogó és nehezebb, emberi
szemmel szürkébb karácsonyok. Mert az ünnepre rányomhatja bélyegét sok körülmény. Ha él még, most nyolcvan körüli
néni lehet az az egykori árva kislány, akiről az igaz történet
szól. Biztosan életre szóló élmény volt ez számára, és meghatározta további karácsonyait. A gondoskodó szeretet cselekedete által nem lettek mások a körülményei: nem támadtak fel
szülei, ugyanabban az ágyban feküdt tovább… Mégis, valami
megváltozott… Nem a körülmények, hanem benne. Ő változott meg. Tudott már örülni és sírni is.
Ne hagyjuk, hogy a körülmények irányítsák ünnepünket. Tudjunk mi is örülni annak, ami van. Tudjuk értékelni azt a sok jót,
ami ért minket ebben az évben a megpróbáltatások ellenére
is. Tudjunk örülni a 2020. karácsonynak, mert sok ajándékot
tartogat számunkra. Az igazi ajándékok nem a tárgyiasultak.
Vegyük észre legközelebbi családtagjainkat, szeretteinket,
akiknek jelenléte annyira természetes életünkben, hogy emiatt máskor nem is tudatosul bennünk, ajándékok számunkra.
Legyünk ajándékok mi is az ő számukra karácsonykor! Ajándékozzuk meg egymást teljes odafigyeléssel, gondoskodó
szeretettel, helyes törődéssel! Vegyük észre a megváltozott
körülményekben rejlő lehetőséget, éljük meg az ünnep szépségét, bensőségességét! Ha a körülmények nem is, bennünk
változzon meg valami, mint a 75 évvel ezelőtti kislányban!
Tudjunk örülni és sírni is, de utóbbit csak akkor, ha tényleg
indokolt!
Áldott Karácsonyt!

Az egyik legismertebb, karácsonnyal kapcsolatos hagyományunk az ünnepi vacsora. A régi, vallásos szokások szerint a katolikusok 24-én éjfélkor vagy 25-én napközben misén vesznek részt és szenteste böjtölnek. A reformátusok 24-én istentiszteletre
mennek, majd következő napon úrvacsorán vesznek részt. A néphagyomány szerint december 25-én következett a karácsonyi
ebéd vagy ünnepi vacsora. Összegyűlt a család, olykor a távolabbi rokonság is, hogy együtt fogyasszák el a gazdasszony által az
asztalra tett ételeket.
A XIX. századig a családok asztalán ritkán volt hús, ezért karácsonykor igyekeztek olyan ételeket enni, ami különlegességnek,
ínyencségnek számított – ez túlnyomó többségében húsétel volt. Az ünnepek idejére időzítették a disznóvágást, ebből került
friss hús (hurka, kolbász, töltött káposzta) az asztalra.
Ahogy haladunk előre az időben, úgy változnak a szokásaink, átveszünk ételeket más nemzetektől. A dánoktól például a sült
kacsát honosítottuk meg ünnepi ételként, angolszász vidékről érkezett a pulyka, a töltött libanyak a franciák kedvenc karácsonyi
étele. A bejgli az osztrákoktól került hozzánk, a dió- és máktöltelék a bőséget és az egészséget szimbolizálja. Ma a legtöbben
halat esznek főfogásként, de az angolszász hagyományokból eredően már a pulyka is az asztalra kerül ünnepekkor. Ez köszönhető annak is, hogy egyre nyitottabbak vagyunk, egyre több információhoz jutunk, eljutnak hozzánk más nemzetek karácsonyi
szokásai is.

Sütőzacskóban sült, omlós és szaftos csirkecomb, krumplival
Egyszerű, hétköznapi fogás ünnepi köntösben
A csirkecomb laktató, finom, könnyen variálható alapanyag, és elkészítése sem okoz különösebb nehézséget. Süthetjük tepsiben, egyszerűen magában vagy körettel együtt, de töltve és göngyölve is zseniális fogásokat varázsolhatunk belőle.
Mi most a zacskóban sült, omlós és szaftos csirkecomb gyorsan elkészíthető receptjét ajánljuk.
Elkészítés:
Keverd össze a fűszereket az olajban. Forgasd meg benne a csirkecombokat, a gerezdekre vágott krumplit. Ízlés szerint kiegészítheted sárgarépával, fokhagymával, vörös- vagy lila hagymával.
Helyezd bele a sütőzacskóba. Zárd le a zacskót, szurkáld ki itt-ott
egy villa segítségével, tedd bele egy tepsibe, és már mehet is a
180-200 fokos sütőbe.
Kb. 40-50 perc elteltével, mikor látjuk, hogy megpárolódott, óvatosan kivágjuk a zacskót, pár percre visszatesszük még a húst pirulni,
majd ha kész, tálaljuk. Jó étvágyat!
Hozzávalók 4-6 személyre:
• 4-6 db csirkecomb

• sült csirke fűszersó

• 4-6 szem közepes krumpli
• 1,5 dl étolaj

• 1-2 gerezd fokhagyma vagy
fokhagymapor

• ízlés szerint só, bors

• 1 db sütőzacskó
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Aktuális állásajánlatok
Miskolcra
Fuvarszervezői pozícióba kollégát keresünk lehetőleg (fuvarszervezői tapasztalattal,
rugalmas, pontos, precíz munkavégzéssel, „B” kategóriás jogosítvánnnyal, Word-, Excelismerettel) azonnali kezdéssel. Jelentkezni Németh Dénes területi vezetőnél lehet, a
nemeth.denes@homm.hu vagy a +36 20/242-9552 elérhetőségeken.
***
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt, vagy autóvillamossági
szerelőt keresünk Miskolcra azonnali kezdéssel, kiemelt bérezéssel. Szakirányú végzettség
szükséges. Jelentkezni Németh Dénes területi vezetőnél lehet, a nemeth.denes@homm.hu
vagy a + 36 20/242-9552 elérhetőségeken.

Székesfehérvárra
Autóbuszok és tehergépjárművek javításában jártas autószerelőt keresünk
Székesfehérvárra azonnali kezdéssel, kiemelt bérezéssel. Szakirányú végzettség szükséges.
Jelentkezni Török Attila csoportvezetőnél lehet, az alábbi elérhetőségeken:
szfvarmuszak@homm.hu, +36 20/207-9912.

www.homm.hu

www.facebook.com/homm1234
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